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 2<حمدغعملا

 ةعقي باصتغا نم مويلا تنكمب دق ليئارسإ تناك مل
 هذه نإف ؛ اننطو مص نم ىبرع لك ىلع ةزيزع اذإ

 كلذ . ةيبرعلا ةمآلا خيرات ىف اهعون نم ىلوآلا ةبرجتلا تسيل
 ةفيثك عومج تجرخ نأ ابرق“ نورق ةعسل ذنم ثدح هنأ
 تعاطتسا و « نييبيلصلا » مسا اهسفن ىلع تقاطأ ابروآ برغ نم

 اذه نمو ؛ ماشلا دالب نم ةعقبلا سفن ىف اكلم اهسفنل بقت نأ
 نوصاغلا ةازغلا ذخأ ىبرعلا نطولا بلق ىف طسوتملا زكرملا

 قارعلا فارطأ ىلإ ةراث؛ مهترطيسو مهذوفن دم ىلع نولمعي
 . ةييرعلا ةريزجلا هبشو رصم فارطأ ىلإ اروطو

 ديدشلا هباشنلاب لس نأ ىوس هعسر ال ثحابلا نأ عقاولاو

 نرقلا ةياهن ىف نييبيلصلا نم لك اهيف ماقأ ىتلا فورظلا نيب
 ءزلا كلذ ىف امبتل ود نيرسعلان رقلا ىف لمئارسإو رفع ىداحلا
 دمتعا نيتلاملا اتلك ىنف . ةيبرعلا ةمآلا مسج نم ساسحلا
 ىندألا قرشلا ىف مهماكحو برعلا ماسقنا ىلع ليخدلا بصتغملا

 . رطخلاب ساسحإلا طاير اهنيب طبرب ال ةسفانتم ىوق ىلإ

 رصنع ىلع دمتع نأ بصتغملا ودعلا عاطتسا نيتلاحلا اتلك ىو
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 نيذلا برعلا ماكَح نم ةنولا ضعب ىلع رثعب نأو « ةناخلا
 هروح ولخللا :اولاجت أ اوراتخاو مهرئامضو مهسفنأ اوعاب
 ايوق لعفلا در رهظ نيتلاخلا اتلك ىفو . مهناطلسو مهشورع ىلع
 كلذ نع ىبرعلا ريمضلا ضري لف ؛ ةييرعلا ةمآلا فوفص ىف
 رطخلا نم همصع اذالم ىبرعلا ماعلا ىأرلا دجي ملو « عضولا
 فصلا ةدحوب ىداش نيصلخلا توص عفت راف ؛ ةدحولا الإ

 . اهيبصتغم نم ةيورعلا ضرأ صالختتسال فدهلا ةدحوو

 ىتح رمشع ىتاثلا نرقلا ىف ةيرعلا ةدحولا ققحتن دكتن لو
 تلوحتف ؛ ةيورعلا ضرأ ىف مل ماقم ال نأ 00

 ىبتتا ىتح ؛ مئازه ىلإ مهتاراصتنا تيلقتاو رئاسخ ىلإ مهب
 ةدرط رمش مهدرطب  رسشع ثلاثلا نرقلا ةياهن ىف س -
 ب رق نع ىنايس اضيأ ةدحولا هذه لضفي و . ماشلا دالب نم
 ةحاط الا نم برعلا هيف نكمتت ىذلا مويلا هللا ءاش نإ س
 نييبيلصلاب لبق نم اوحاطأ اماثم رحبلا ضرع ىف ليئارسإب
 دقف ٠ برغلا ىلع اهداّتعا ذئدنع ليئارسإ عفش نلو . نيس رغلا

 هلاومأو ىبروألا برغلا شويج ىلع اودمتعا نأ نييبيلصلل قبس
 ةوق مامأ دومصلا اوعيطتسي ملو « اًئيش كلذ مهنغل , مف هحالسو

 دعك هر اح ىق ةقححو ةةدحوبو للاب نما بعش
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 مالا لإ ةعاس. نوع ان دغا هونلا 1 ود اذه ددفو

 ةبرحتلا كلم نم ديفتسنل اهتساردو ةيبيلصلا ةكرحلا خيرات ىف
 ذخانو © نورق ةعضب ذنم ةبب رعلا ةمآلا ام ترم ىتلا ىربكتلا

 ؛ةبب رعلا ةمأآلا هجاوب رطخ دفأ هحاونل تالفعلاو سو ردلا اهنم
 هناوعأو لخادلا ىف هبانذأو راعتسالا رطخ وهو « مويلا

 . جراخلا ىف

 ةيميلصلا ةكرحلا ضرعأ نأ تلواح زجوملا ثحبلا اذه ىفو

 : اهراودأو ةكرحلا كلت فارطأب ملأ نأو احتاو اطسبم اضرع
 . ةيداصتقاو ةيعاتجاو ةيراضح تارايت نم ابللخت امع الضف

 ؟ي قيفوتلا ىلو هللاو

 ةرهاقلا ةعماجب نادآلا ةيلك

 ١ ممم ىلوألا ىداج

 14"١9 رييشس



 ةيبيلصلا برر لا ةيشام
 ناكم نم بوعشلا لاقتتاو ةرحملا تاكرحمب ءىم م

 اعب اطذخملا ام ةديدعلا تاكر خلا هذه نمو . رخآ نا .عيلتلا

 فدهتسي ىذلا فينعلا وزغلا عياط ذختنا ام اهنمو « الدتعم ًايماس

 مهةوقح نم مهلامرحو ؛ قع ىلا اهات أو دالابلا لهأ دب رمشت

 . مهضرأو

 نإف « تارجملا كلتل ةيرهاظلا بابسألا ددعتت امبمو
 لماعلا ءوض ىف اهرسشي نأ امتاد لواحي ثيدحلا هاجنالا

 دقامو «احلاوحأ ريغتو اهوسقو ةئيبلا ريش أن تحف . ىداصتقالا

 نويقينيفلا رجاه ؛ بصخو رلطم دعب بدجو فافح نم اه رثع

 رحبلا لحاوس ىلع اورشتتاو ةعدقلا روصعلا ىف نوينانوبلاو
 ىطسولا روصعلا رخ ىف نامرلا حزنو « هرزج ىفو طسوتلا

 عفدناو ؛ ا روأ بونج ىلإ قيلعلللا ءيطاوش لوح مثدالاب نم

 ىندالا قرمشلا وحن ايسآ فوج نم رسشع ثلاثلا نرقلا ىف لوغلا

 ىريكلا تارحيحلا عيمج بست نأ ةغلاسملا نم هنأ ىلع

 وي



 تارك ةلثمأ كانيف 4 هدحو ىداصتقالا لماعلا ىلإ 1 خر ء.اتلأ ىف

 تلو د رع لدار ابييعوتو ارغم ى كك راح هيك
 هده نمو . ةءداصتقالا لماوعلا نع اللضف ؛ ةيسايسو ةيعاهبحاو

 خيران ىف ةكرح دجون ال هنأ قاولاو . ةيبيلصلا ةكرخلا تاكرحلا

 بنانم اذاونطو ايتقيقع نقال ةمارلا قا نفسرلا وعلا
 . ةيبيلصلا ةكرحلا نم « اب تقاع ىتلا ماهوألا نم ةصلاخ ةضضاو
 برغلاو ىب رعلا قرسشلل ةبسالاب ةكرخلا هذه ةيمهأ نع الضف اذه

 رقد هع يرقلا وق رمعلا موي كاقاقلا ةنسللا م ءىبروألا
 ب رخ ءاقللا ناك مو ؛ برغلاب قرسشلا ىتتلا ةيبيلصلا ةكرخلا

 هيمتحم ام عسوأب ان ١ راضح ءاقل اًضأ ناك 2 بس ىغولا ةحاس ّى

 مالساالا فقو ةيييلصلا ةكرخلا ىفو . ناعم نم ريصتلا اذه

 بس نيسفقاتتملا نيمصخلا ةنقواال « هجول ابحو ةيحيلاو

 طبر امهنيب طب ري نيذللا نيبتاعتلا نيوخآلا ةفقو ًاضبأ ل

 نوآل ىبروآلا برغلا جرخ ةيبيلصلا ةكرحلا ىفو . قيئاو ىونيس
 سفن امدخعتسم هعابطأ ءارو ىرجو هن 0 9

 وزغو ديدهن نم مويلا ىتح اهمدختس, لاز ام ىتلا بيلاسآلا
 .... ىداصتقا راصحو باصتغاو

 جا دعا دع



 امدنع داليمال ريثع ىداخلا نرقلا ةءاهبن برق كلذ ناكو

 ةازغلا نم ةمخض ةجوم ىتدآلا قرشلا ىف نوماسملا ءيحوف

 ممترطيس طب نولواحيو ماشلا دالب نومحتقي نيس روألا
 نوعزتنإ كلو « ًابونج زاجحلاوأب رغ رصمو ًاقرشش قارعلا ىلع
 . ةببرعلا ةمألا مسح نم بلقلا ةءاثم وه ًاءزج

 بيلصلاىلإ ةكرملا كلتةبسن ىلإ ىشاملا فنوخرؤملا دئتسا دقو
 برغلا وخرؤم لاقف ؛ هدحو ىنيدلا لماعلا ءوض ىف اهورسفو
 بلغ سانأ اه ماق « ةسدقم ةينيد بو رح ةيبيلصلا بورحلا نإ

 ؛ مهتسينكو مهندل صالخ,الاو عرولاو ىوقتلا روعش مهيلع
 ؛ ماشلاب نيماسملا نم ةسدقملا نكامألا صالخستسا ىف اويغرف

 لهالا اورجمو بيلصلا اولمح هدحو ىتدلا قدحلا اذه لجأ 50

 مهبتك ىف اهم اوعمجو اهيلإ اونح املاط ًادالب نيدصاق ناطوألاو
 . ةينيدلا

 ناب لوقلا نم خيراتلاو ةقيقحلا نع دعب أ سيل هنأ عقاولاو

 اورادأ سانأ اهم ماق ةينيد ابو رح.الإ نكت مل ةيبيلصلا بورحلا
 ةمدخو نيدلا ىوس ًاضرغ اوفدهتسي ملو اهعاتمو ايندلل مث رؤهط

 ىف نييبيلصلا كولس ىلع ثحابلا اهيقلب ةرظن نإو . نيدلا
 ايف وأ « ضعب نيبو مهني اهف تالماعملاب قلعتي ايف ءاوس قرعشلا

 م
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 كئلوأ نأ حضونل ؛ نييلصألا دالبلا لهأ هاج مهتاف رصتب قلعت
 اكاد اولظ مهنأو « اهمسا الإ ةيحيسملا نم مهل نك مل نييبيلصلا

 ةب ركلا ةيوامسلا ةنايدلا ىهو « ةيحيسملا حور نعنون وك ام دعبأ

 دحأ هب ظحي م ايركت اهيبن يركن ىلع نآرقلا صرح ىتلا
 . نيقب اسلا ءايبنألا نم

 أ|ومحح مم نيذلا ةازغلا كئاوآ دنع ناك نيد عزاو ىأو

 تبب طوقس ةادغ ىصقألا دجسملا ىف لسه فلأ نيعبس ميذ نع
 ناك ىنبد عزاو ىأ لب ؟ م١ 99١ةنس هيلوب ىف مهءعدبأ ىف سدقملا
 ةنس ةيطنعسقلا اومحتقا امدنع نيس رغلا نيييلصلا كئلوأ دنع

 اوعروت, لد ذئدنعو  نمآلا ىحيسملا دلبلا وهو - م4
 مهناوخإ و نييحيسملا اهيلاهأ ىلع ءادتعالاو اهسانك بهن نع
 : نيدلا ىف

 ثحب انلعجم نآل قكم ام اهريغو دهاوشلا هذه ىف لعل
 عومما كلت تكرح ىنيدلا لماعلا ريغ ةيقيقح ىرخأ لماوع نع

 ةدع لاوط مهتكرح ىذغت تلظو قرشلا وحم نييبلصلا نم
 دا

 نلنفلا ىو ردنلا تعد ىلا نه ةيورانلا نإ ةيقح + ةلاةةورق
 نم ةسدقهملا نك امآلا دادرت_سا ىوعدب ةمراع ان رح اهتنعأو

 تري ىف .سانلا عومج لعج ىذلا ام نكلو ؛ قرشلا ىف نيماسملا
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 تنك أ « مث ؟ ةيوبابلا ءادنل ةسامحو ةعرس ىف نوبيحتسا انروأ

 نيدلا ةمدخ فدهتسا ةيبيلصلا بورحلل تعد امدنع اما ةن وب ايلا

 ةصاخ ةساد عابطأو بساكم قيقحل ىلإ ىمرت تناك ام مآ اقح

 ةسينكلا ىلع ةيكيل وماكلا ةيب رغلا ةسينكلا ذوغت طس اهمعأ

 ؟ةشنك ووقرألا ١ رغلا
 ىداصتقالا لماعلا ةيمهأ ديك انت ىلإ هحت ثردحلا ا

 ةكد1طلاو ك0 افلا كلل ان دوا مروع لاه نع“ تاثف عفد ىف

 ايروأ برغ نأ تاذلاب ىأرلا اذه ن٠. ىوق دقو . ةيبيلصلا

 رخاوأ ىف ةفينع ةيداصتقا ةمزال ضرعت  اسنرف ةصاخنبو

 عافتراو توقلا ةردن ىلإ ىدأ ىذلا سعآلا ؛ رمشع ىداحلا نرقلا

 بشعلا لك أ ىلإ ءارقفلا رادضا ىتح عوجلا دادتشاو راعسألا

 ةرهاظ رسفن نأ عيطتسن ةرهاظلا هذه ءوض ىفو . شئاشحلاو

 ةماع نم ىلوألا ةيبلصلا ةلمحا هتيقل ىذلا ريظنلا علقنملا لابق الا

 نووكف اوناك اهجعأل غو 6 ءازققلاو نسا نتادحلا

 ةيرط اوراتخا امدنع « ممهوقعو مهولق ال مهنولعب | نم ىحوب

 ناودعلاو بهنلاو بلسأا مارج نم هوبكترا ام 0 ؛ قرسشلا

 .٠ قرششلا ىلإ مبش رط ىف اهدالب اورم ىتلا ةيحبسملا ب وعشلا ىلع

 ىربكلا ثالثلا ةصاخبو - ةيراجتتلا ةيلاطب الا ندملا امأ
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 رودي ةيبيلصلا بورا ىف تمهسأ ىتلا - اونجو ةيقدنبلاو ازيب
 ءارو اكاد ىرجتت تناك اهنأ انيلع ىنخي الف ؛ ظوحلم زرأب
 باسح ىلع سيل اهبساكم قيقحتل ىعستو « ةيداصتقالا اهل اصم

 ةسينكلاو ةيوبابلا باسح ىلع لب « بسُخل قرشلا ىف نيماسملا
 نينرقلا ىف ةيبيلصلا بورحلا خيرات دبشيو . ًاعيجج نييييلصلاو
 مل ةيراجتلا ةيلاطي الا ىوقلا نأ ىلع رسشع كلاثلاو رشع ىتاثلا

 مل اهبنآو ؛ ىنيدلا روعشلاو ىوقتلا عفادب بورخلا كلت ىف كراش"

 ةراثإ نع نييييلصلل ةبسنلاب احرح تاقواآلا بعصأ ىف عروتت
 اهبساكم قيقحم ليبس ىف ضعب و اهضعب ةيبيلصلا ىوقلا نيب ةسفلا
 . ةصاخلا

 ًامضاو هرثأ رهبظ ىذلا ىداصتقالا لماعلا اذه ىلإ ةفاض الاب و

 اباسح نم طقسن الآ ىغبأ ؛ ةيببلصلا بورخلا ةحوم كب رح ىف

 . رشع ىداحلا نرقلا ىف ابروأ بر ى ةيعاتجالا عاضوألا

 ىفق « رصعلا كلذ ىف اب روأ داس ىذلا ىعاطقإلا ماظنلا نأ كلذ
 ةايلذ ةماعلاو نانقألاو نيحالفلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا شيعت ناب

 . نييعاطقإلا ناسرفلاو ءارمألا نم ةككحتتم ةيلقأ ةرطيس تحن

 نم صالاخللا نيحداكلا كئلوأ مامأ لمأ ةم كانه نكم لو
 اوطصرا امإو « مدادجأو مهئابا نع اهوثرو ىتلا مهعاضوأ

١ 



 ىف مثؤانأ مهفلخو مهتحالف ىف نوقشي « ايدبأ اطابر ضرآلاب
 . نييعاطقإلا ماكملا نم مهتداسل مجدك ةرمن اومدقيل اهتمدخ

 تدجحو ىتح ةيبيلصلا برحلل ةوعدلا ولعت دكت ' كالذل

 ؛ ابروأ برغ ىف نيحالفلاو ماوعلا ةيبلاف نم ةقلطم ةءاحتسا

 اسمح الو قيمح ىبد عزاو نع ال ةسامحو ةعرس ىف ءادنلا اولف

 كلت ىف ةكراشملا ىف اودجو مهنآل امنإو ؛ اهتيغرل ةعاطو ةسينكلل

 ةايح نم سصالخلل نامزلا اهحيش اماق ةصرف ةدددجلا ةكرحلا

 امهمو . البوط ادمأ اهلالاغأ ىف نوفسرب اولط ىتلا ملغلاو ةيدوبعلا

 نكي امهمو « ماشلا ىلإ مبقرط ىف رطاخم نم هل اوضرعت

 نكمي ال رومآلا نإف « قرعغلا ىف اهويحيس ىتلا ةايْللا ىوتسم
 دالب ىف هيلإ اوردحملا ىذلا ضيضحخلا نم أوسأ ىلإ مهب لصن نأ

 :ورلا
 نأ اناهذأ نع بيغ الأ ىغبي لماوعلا هذه ىلإ ةفاضإلابو

 ةكراشملا ىف اوركف اهتاسرفو اب روأ برغ ءارسأ نم ةريبك ةبسن
 . ىسايس ذوفن وأ ىويند هاح قيقحم ىف اعمط ةيبيلصلا ةكرخلا ىف
 روصعلا ىف ماق ابروأ برغ ىف ىعاطقإلا ماظنلا نأ فورعملاو

 سراف وأ ريمأ لك ةناكم تراص ثبحب ضرألا ساسأ ىلع ىلعسولا

 نود ديس أل » لبق ىتح ضارأ نم هيف محت امي ددحتت

 للا



 تدأ هروطتو هسفن ىعاطقإلا ماظنلا فورظ نكلو . « ضرأ

 نآل « ضرأ نود ناسرفلاو ءارمألا نم ةريبك ةبسن روهظ ىلإ
 نيب عاطقإلا ةئزجم مدع ىلع ًامماد صرح ىعاطقإلا نوناقلا
 نءالا بيصن نم ًامناد نوكم عاطقإلا نأ ىلع صنو ةرولا
 كل وأ ناك الو . ىفوتملا ريمألا ءانبأ ةيقب نود هدحو ربك ألا
 دمتس, ماظن لظ ىف ضارأ نود نوشيع. نيذلا ناسرفلا

 مهنإف ؛ مهفقوم جرح ًامئاد نوسحي ضرألا نم هتيمأ

 تارامإ سيسأت ىف اعمط ةيبيلصلا برا ىف ةكراشمال اوسمحت
 ءوس نع مهضوعت ضارأ ىلع ءاليتسالاو قرعشلا ىف مهسفنأل
 . برغلا ىف مهفقوم

 ةبعامهجاو ةءيداصتققا - ةديدع لماوع تعمجم اذكهو

 برغ ىلاهأ نم ةريفغ اعومحو ةعونتم تائف لعجتل  ةيسايسو
 ةرماغملا كل ىف نودجيو « ةيبيلصلا برحلل ةوعدلا نوبل ايروأ
 مهلا وحأ ءوسو مهنوبد نم صالخلا ةيبهذ ةصرف ةديدجلا
 ناك اذإو . قرشلا ىف ةءداصتقاو ةيسايس بساكم قيقحتل وأ

 مه ايث ىلع بيلصلا ةراش قاصلإ ىلع اوصرح دق نورماغملا كقلوأ

  خيراتلا ىف ةيبيلصلا بورحلا مسا مهتكرح بسك أامن ع
 تناك نيدلاو ةسينكلاو بيلصلا نأ تبثبام كانه سيل هنإف
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 ءادنل نوسمحت, مهتلعجو مثرعاشم تكرح ىتلا ىربكلا ىوقلا
 رابك دحأ هلاق ام باوصلا ىلإ برقأ ناك امبرو-. ةيودابلا

 هنأ نم - نوسموط ذاتسآلا وه  نيئدحلا نيبب رغلا نيخرؤملا

 برغلا اهم ماق ىربك ةبرامتسا ةكرح لوأ ةيبيلصلا بو رحلا ربتعب
 ٠ ىطسولا روصعلا رخاوأ ىف ىبروألا

 ةسردملا مالعأ هددر املاط خضيراتلا ىف ءىطاخ ىآر ةمئو

 نييحبسملا نأ وه « نييبرغلا باتكلاو نيخرؤملا نم ةميدقلا

 رخاوأ ىف هعون نم ديرف ناودعل اوضرعت ىتدآلا قرشلا ىف
 ًادصوم ادغ سدقملا تيب ىلإ قيرطلا نأ و « رمشع ىداحخلا نرقلا

 ًاعيم سانلاو ةسينكلا راثتسا امن « نييحسسملا جاجحلا هجو ىف

 . ةيبيلصلا ةكرخلا دلوم ىلإ ىدأو ايروأ برغ ىف

 نوبي روألا نوخرؤملا اه ماق ىتلا ةشدحلا ثاحببألا تتمثأ دقو

 سيلف . خيراتلاو ةقيقللا نع هدعبو ىأرلا اذه أطخ مبفنأ

 ةجومل اوضرعت « ةيمالسإلا نادلبلا ىف نييحيسملا نأ ايقيقح
 تبرخ مهسئانك نأو « رمشع ىداحخلا نرقلا ىف ىثحو دابطضا
 نييحيسملا برغلا جاجح نأ ايقيقح سيلو . تلطع مهسوقطو

 ماكَح نم ةلماعم ءوسو اتنع اوقداص سدقملا تيب ىلإ نيدفاولا
 ه ١



 بولسأو مالسإلا ةعيبط نأ كلذ .ابم اورم ىتلا ةيمالسإلا نادلبلا

 « ةياعر نم باتكلا لهأ نارقلا هب طاحأ امو « هبلإ ةوعدلا

 . تاءارتفالا كلو ىنان# ءايشأ هذه لك

 ةلودلا فنك ىف امتاد اوشاع نييحيسملا نأ خييراتلا تبثيو

 مهقوقحب نوعتمتبو مهسوقط نورشاب ةّئداه ةثيع ةيمالسإلا
 « غالبلا كيلع اع اف اولون نإو اودتها دقف اوماسأ ناف » ةلماك
 . ©« دانعلاب ريض هللاو

 ضعب مايقل خيراتلا بتك ىف تاراشإ كانه تناك اذإو

 هللا ىمأب م اللا لثم  مهذوذشب اوفرع نيذلا ماكحلا
 مناد ركذن نأ بجي اش اف ؛ ةمذلا لهأ داهطضاب - ىمطافلا

 ماعلا ًادبملا ىلع اجورخ دعتو ةتقؤمو ةيدرف تالاحلا هذه نأ

 صرح ىذلاو « اهمايق ذنم ةيمالسإلا ةلودلا هلع تراس ىذلا
 ةناعتسالا لب ؛ مهيلع فطعلاو باتكلا لهأ ةءاعر ىلع ادهأ امتاد

 ةلودلا بصانم ربك 1 ىلإ لوصولل مهمامآ قيرطلا حتفو مهم

 اذه نع جرخ هذوذشب فرع ام اح نأ زاح اذاف . اهرادخأو

 ثبلت ال تناك رومألا ناف مالسإلا بولسأ وه ىذلا بولسألا

 باتكلا لهأ ىظحيف « ليلق دعب هيلع تناك ام ىلإ دوعت نأ
 . نيماسملاو مالسإلا ردص ةياحر نم اعاد هودوعت اهب
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 هك رطب بنتك امدنع « مبلهأ نم دهاش دبش دقف «اريخأو

 كرطب هليمز ىلإ ةيرمس ةصاخ ةلاسر عساتلا نرقلا ىف سدقملا تيب

 نيماسملا نإ » ىعطقلا صلاب ةلاسرلا هذه ىف ءاحو « ةينيطنطسقلا

 قلعيو « تنعن وأ ىذأ ىأ مهم ىتلن ال نحنو « نولداع موق

 بلطت قا نإ»: هلوقب كلذ ىلع نيثدحلا نيس رغلاباتكلا دحأ

 « ةيمالسإلا ةلودلا فنك ّىف اوشاع نيبحسملا نأب فرتعت نأ انم
 ىتلا ةيحيبسملا فئاوطلا ضعب هيلع تناك امث ريثكب الاح دعسأ

 . © اهتاذ ةيلعنزيبلا ةلودلا فنك ىف تشاع
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 ماعلا ىف تويبيلصلا

 ذنم لالحمالاو لوبذلا نم رود ةيسابعلا ةلودلا د

 تاروثلا ترشتتاف « داليمال عساتلا نرقلا رخاوأ --

 ااسح ىلع تربظو 4 ابعوبر نيب ةيلاصفالا تاكرخلاو
 دادغ ىف ىساسلا ةفيلخلا ةعاطلاب نيدت ال ةلقتسم ةريغص تالدود
 ءارمأل مهسفنأ نويسابعلا ءافلخلا عضخ دقل لب ؛ ءارماس وأ

 اوبلس نيذلا ل هبوب ىنب لثم - ىسراف لصأ نم نيماسم
 . ءارمألا ةرمإ بقل مهسفنأل اوذختلاو ىلعفلا هناطلس ةفيلخلا

 اهرمأ لالحماو ةيسامعلا ةلودلا لوبذ ءاح نأ فداصو
 ءادعألا مهو « نييطنزيبلا وأ مورلا ةلود ةوحصب ابوحصم
 ران تناك نيذلاو « قرسثملا ىف ةيمالسإلا ةلودلل نويديلقتلا

 كلذل . انايحأ روثتل الإ انيح أدهمال نييسابعلا نيبو مهني برحلا
 ةفالخلا لالحما ةصرف مورلا ةرطابأ لغتسي نأ ابحت نكي مل

 ةيعسون' ةيموجم ةكرحمب داليملل رشاعلا نرقلا ىف اوموقيل ةيسابعلا
 .ماشلاو قارعلا ىف ةصاخبو « نيماسملا مهنا ريج باسح ىلع ةمخض

 نيماسملا ىلع مورلا اهنش ىتلا برخلا كلن نأ ركاذلاب ريدجو

 1م



 ابلسرأ ىتلا ةلاسرلا ىف تريبظ ةحاو ةينيد ةحيسم تذختا ذئدنع

 هددهم ىسابعلا ةفيلخلا ىلإ ساقوف روفقتن ةينيطنطسقلا روطاربما

 قرمشملا ىف ةيحيسملا رسشنو ةبعكلا مدهو هدالب ىلع ءاليتسالاب

 . اعيج برغملاو
 حرسملا ىلع رهظ امدنع لدت نأ ثيلب مل فقوملا نأ ىلع

 ةديدج احور ةيمالسإلا ةلودلا ىف اوثبيل ةقجالسلا كارتألا

 اوفتكن مل ةقجالسلا نيطالس نأ كلذ . ةيتف ءامد اهوذشخو

 اوبصن امبإو « ةيعادتملا ةيسابعلا ةفالخلا ىلع مهتامح ضرفب

 ىلع مورلا تامغ دض ىتدآلا قرسشلا ىف نيماسال ةاهح مهسقنأ

 ةنحاط بورح مورلاو ةقجالسلا نيب تراد اذكهو . مثدالاد

 بلأ ناطلسلا نكمت ىتح « داليمال رششع ىداحلا نرقلا ىف

 روطاربمإلاب ةقحاس ةميزه لزني نأ نم ققوحلسلا نالسرأ
 عاطقلا ىف - ترك زئام ةعقوم ىف عبارلا سونامور ىطن زيبلا

 . ١٠الا ةنس - ىرغصلا ايسا نم قرمشلا
 ةريطخلا عقاوملا نم دعت تركتزتام ةعقوم نأ عقاولاو

 هلك أب مهشيج ابف اودقف مورلا نأ ثيح « خيراتلا ىف ةلصافلا

 روطاربمإلا ىرسألا ةلبم نم ناكو ؛ ىلتقو ىرسأ نيب
 طورشب الإ ةقجالسلا هنع جرف. مل ىذلا هسفن عبارلا سونامور
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 « ترك زئام ةعقوم ةيمهأ نع لش امهم هنكلو . ةيساق

 فوج ىف اديعب ةقحالسلا لغوت نم كلذ دعب اهلع بنرتامحو
 نكمي اديدج اثيش كلذ لك ىف ىرت ال انثاف ؛ مورلا دالب
 لوصو ذنم هنأ كلذ . ةيبيلصلا ةكرحلا ايقيقح ابس هدعن نأ

 داليمال عياسلا نرقلا ىف طسوتملا رحبلا ءىطاوش ىلإ نيماسملا
 عطقنت ل بورحلاو « ةيطن ذيبلا ةلودلا نم رصمو ماشلا مهعازتناو
 نيب ةيديلقتلا برخلا كلن راودأ ضعب ىفو . مورلا نيبو مهيب

 ىتح ىرغصلا ايسأآ ىف نوماسملا لغوأ 6 مورلاو نيماسملا

 شويطاو ىئالسإلا لوطسألا رصاح دقل لب ؛ روفسبلا
 مقت مل كلذ عمو ؛ ةرم نم رثك أ اهسفن ةينيطنطسقلا ةيمالسإلا

 نيماسملا عنمل ابروأ برغ ىف ةلواحم رهظن ملو ةيبيلص برح

 . ةيحيسملا ايروآل قرمشلا بايلا ةباثمي وه دلب ديدهت نم
 ةربمجح ىأرلا ىف ًافلاخم  ررقأ نأ عيطتسأ كلذ ىلعو

 ةيحراتلا ةغلابملا نم هنأ - نيخرؤملا نم ةميدقلا ةسردملا ءانأ

 ةلا لوصوو تركّزمام ةعقوم نيب ًادكح ًاقيثو ًاطبر طبرن نأ
 ىدص ةيبيلصلا ةكرخلا دعن نأو ؛ قرسشلا ىلإ ىلوألا ةيبيلصلا
 تلح دق ةعيزهلا تناك اذاف . تاذلاب تركزئام ةعقومل ًارمشابم

 تلح ىتلا مازحا رثك 1 اذ ©« ترك زئام ةعقوم ىف مورلاب ةقحاس
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 دق ةقجالسلا ناك اذإو ! لبق نم نيماسملا ىديأ ىلع مورلاب

 « ترك زئام دعب ةيطن زيبلا ةيروطاربمإلا مسج ىف ًاديعب اولغوأ

 اذإو ! لبق نم ىرغصلا ايسأ ىف نوءهاسملا لغوأام دعسأ اف

 برغلاو ةيوبابلب تدحتسا دق مورلا ةيروطاربمإ تناك
 رش [|اأق « ترك زئام ىف اهب تلح يتلا ةثراكلا ةادغ ىبروألا

 مهْؤادن فداصي نأ نود لبق نم ابروأ برغب مورلا دجنتسا ام

 . برغلا ىف سانلا ةماعو ءارمآلا نم وأ « ةيوبابلا نم ةءاجتتسا

 فقوملا حاتفم نع ثحبن نأ باوصلا ىلإ برقأ ناك امبرو

 نرقلا رخاوأ ىف ةيبرغلا ةسينكلاف . قرمشلا ىف ال برغلا ىف

 ةكرح نم نوكت ام ىوقأ تجرخ دق تناك رسشع ىداحلا
 ايابلا نم تلعجو اهذوفن تمعدو اهزاهج تربط ةلاماش حالصإ

 ةقاطلا هذه نكلو . هكولمو برغلا ةرطابأ هنود ىربك ةوق

 ذفنم نم امل دبال ناك ةسينكلا ا تدوزت ىتلا ىربكلا

 يلا ايتولا نفد ضلوا ايش قعر بق رص نك وأ
 ةتفادلا ةقاطلا كل“ نع سيفنتلا ليبس ىفو . ةوكملا اهتاقاطو

 ةينامورلا ةيروطاربمألا عم داج عازن ىف ةببرغلا ةسينكلا تلخد
 ىبرغلا عمتجلا ىف ةيلهأ برح ةراثإ نكلو . برغلا ىف ةسدقملا

 ىغبلي ىذلا ىلاثمللا قيرطلا نكي مل ضعب و مهضعي نييحديسملا نيب
 ىف



 نع سيفتتلاو اهتسامح دافنتسال ةبب رغلا ةسينكلا مكلست نأ
 0 كل نيماسملا ىوس نذإ قس قب ملف ٠ هيوكملا اهقاط

 تقان' املاط امبدق ارامث مهنم اهسفنل لات نأ لواحتتو مثدض ةييرغلا

 ىف نماثلاو عباسلا نين رقلا ىف نوماسملا حج نأ ذنم هلبن ىلإ

 رطب ماقلا لاو سلا اجرت تك ءازعلا لع ءالبتسالا

 ْ . اينايسأو ةبش رفإ لامشو

 دضىبروألا برغلا اهنش ىتلا ةيبيلصلا ةكرحلا تأدب نأ ناكو

 برغملا ف تأدب ةكرحلا هذه تاقلح ىلوأ نكلو ؛ نيماسملا
 نيماسملا ىلع اهق ةداوه ال اب رح نويحيسملا نشف « قرسثملا ىنال
 تكراش برحلا كلت ىفو . ةيلقص ةريزج ىفو سلدنألا ىف
 ملو . اهلاومأو اهدوبجب ةلاعف ةكراشس ةبب رغلا ةسينكلاو ةءوبابلا

 ب ريثألا نبا لثم  نيماسملا نيخرّؤملا ةنطف نع ةقيقللا هذه بغت

 نرقلا رخاوأ ىف ماشلا ىلع نيبييلصلا موجم نع همالك لبتسا ىذلا

 محمر فلا ةلود روبظ ءادتبا » نأ ىلإ ةراشإلاب ريثع ىداحلا

 مهاليتساو محدالبو مالسإلا ىلإ مهجورخو مثيمأ دادبتساو

 سلدنًالادالب نم اهريغو ةلطيلط ىلع ءاليتسالاب ناك « ابضعي ىلع
 كرابت ةيوبابلا تذخأ ىذلا تقولا ىفو . ةيلقص ةريزجح ىلع م
 ثعبنا « ةيلقصو سلدنألا ىف نيماسملا ىلع نييحيسملا تام
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 ةبروطاربمإلاب لحام وكشن ةينيطنطسقلا نم ةتفاخ ةثاغتسا توزل

 ترك ننام ىق نيماسملا ىدبآ ىلع اهروطاربماو ابشيجو ةبقرمشلا
 قو ٠ ةقجالاسلا رطخ عفدل برغلا نم ةعبرسلا ةدحبنلا بلطنو

 « ءادنلا ةيبلتل ةيتاوم ىبر وألا برغلا ىف فورظلا تناك ةرملا هذه

 ابطاشن دمل دادعتسا مأ ىلع ةبب رغلا ةسينكلاو ةيوبابلا تناكو

 ةيبهذ ةصرف كلذ ىف ةيونابلا تأر نأ دعب اسال « قرسشلا ىلإ
 ةدايس طسبو ةيسك ذوئرألا ةيقرسشلا ةسينكلا نايك ىلع ءاضقلل
 اذكهو . اعيمح برغلاو قرشلا ىف نييحيسملا لع امور ىف ابابلا

 قرشلا ىف نيماسملا دض ةيبيلصلا برحلال ىناثلا نابروأ !بابلا امد
 تاقبط فلتخم نيب اماع ًالوق هنتوعد تفداصو 6 ما+46١ ةنس

 ةيسايسلاوةيعائجحالاو ةيداصتقالا ب ابسالل نيموكحملاو نيك الا
 . قباسلا لصفلا ىف اهبحرسش قباسلا

 ان ان خد

 ةيبيلصلا بورحلا نع مهمالك دنع نوخرؤملا داتعا دقو
 ء اصاخ اشيرمشت اهبلع اوفضأ ؛ طقف تالمح ىناي اونع نأ
 لاقيف ؛ خيراتلا ىف ةصاخ ةيمهأ اهتبسك أ ةيددع اباقلأ اهوحنمو

 هذه نأ عقاولاو . لإ ... ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا ةلخلا الثم

 لوصو دنم هنأ افرع اذإ امسال 6 لماتلا قحتست ةبرغ ةرهاظ

 فو



 درط ىتحو 6 9١٠ال ةنس ماشلا ىلإ ىلوآلا ةيبيلصلا ةامخا

 ايرقت دحاو ماع رم مل « 1؟١4 ةنس ماشلا نم ايئابن نييبيلصلا
 . قرعشلا ىلإ نيبييلصلا جاجا نم رثك 1 وأ عمح لوصو نود
 هب تماق ام ةيمهأ ىفو اهدادعأ ىف تقاف عوما هذه ضعبو

 اهنإف كلذ عمو ؛ ةفورعملا ةيبيلصلا تالا قرمشلا ىف لامعأ نم
 نم ًائيش اءاع ئض, ىددع مقر وأ صاخ فرش طظحم ل

 وه ةرهاظلا هذه ىف رمسلا ناك ارو . خيراتلا ىف ةيمهألا

 هتاصأ امل ةصاخ ةيمهأ تبستك | امنإ ةروبشملا ةقرملا تالا نأ
 اهسأر ىلع ناك هنأل وأ « هابتثالا ىعرتسا لشف وأ حاج نم
 ةصاخس ةربغي اوعتمت نيذلا نيس رغلا ةرطابألاو كولملا ضع
 1 خيراتلا ُْى

 ٠١595 ةنس عبر لحي دك ل هناق « رمأ نم نك امهمو
 تقش « ةماعلا نم ةريفغ عومج ٍبرغلا نم تح رخ دق تناك ىتح

 سحأ ام ناعرسو . قرشلا ىلإ ةبحتم ناقابلا ربع اهّش رط

 نم اولط نأ دعب ةريبك لمآ ةسخغ هعشو مورلا روطاربمإ

 عفد ىف مثدعاست ةمظنم ةبب رح شوبجمب مثدادمإ برغلاو ةيوبابلا
 ءاهدلا نم دوشح لوصوب نوئجافي مث اذاف ؛ ةقجالالا رطخ
 . نوكللتعام منوبلاسو نينمآلا ةبروطاريمإلا ىلاهأ ىلع نودتعب
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 كلت لقنب مورلا روطاربمإ عرسأ . ديدجلا رطخلا كلذ ءازإو

 اوثيعي نأ نم مهنكمي ال ىتح ىرغصلا ايسآ ىلإ ةيبيلصلا عوجلا
 عيطتسي نأ ارظتنم نكم ملو . ةينيطنطسقلا هتمصاع ىف ًاداسف

 ربوتك أ ىف ةيقبن برق كلذ ناكو « ءالشألا نم ةمخض ةموك ىلإ
 . ما ١ءةؤك ةنس

 لوصولا ىف اولشف دق نومدعملا كئلوأ ناك اذإ هنآ لع

 نرف ؛ لانقلا نوئشب مهلبجو مهميظنتت ءوس ببسب ماشلا ىلإ
 ناسرف نم ًافلؤ» ناك ىلوألا ةيبيلصلا ةلجلا نم ىءاظنلا رطشلا

 ةيسورفلا يبلاسأو لاتقلا ةاصح اوسرام ءارعأ مثدوقب 6 نيب ردم

 .م8٠1لا/ ةنس نيملاس قرشلا ىلإ لوصولا اوعاطتساف

 ءاسالاو ناسرفلا نم ةفل وما ىلوألا ةلججا هذه تققح دقو

 ماشلاب نييبيلصلا مادقأ تيبشت ىف تحج ذإ « ريظنلا عطقنم ًاحاجت

 ىربك ةيديلص تارامإ ثاله مايق هيلع بترت امم ؛ قارعلا لامشو
 سيسأت' نع الضف 6 سليارطو ةيك اطنأو اهرلا تارامإ م

 . سدقملا تيب ىف ةيبيلص ةكلم
 اهققح ىتلا ةلجاعلا ةع رسلا تاراصتن الا كلن نأ ظحالان انهو

 كه



 ىتاثلا نرقلا لئاوأو رشثع ىداحلا نرقلا رخاوأ ىف نويبيلصلا
 ء مهتعاجشو مهكساع و مهتوق ىلإ اهف لضفلا عجرب ال ريشع

 ىدآلا قرشلا ىف ةيمالسإلا ىوقلا فعض ىلإ عجري ام ردقب
 ةوق تمطح ىلا ةقجالسلا ةلود نأ كلذ . اهرومأ لالخاو

 ثيحم « عيرمسلا لونذلل تضرعن' نأ ثبلن'ا مل تركزتام ىف مورلا

 كلام سمخ ىلإ تمسقن| دق تناكو الإ ١ ءوإل ةنس لحم دكن مل

 اهكولم نيب راد امو ةقجحالسلا ةلود فعض ىدأ دقو . ةسفانتم

 قارعلاو ماشلا دالب ىف ىضوفلا راشنتا ىلإ ةيلهأ بورح نم
 هدفها ك ان كوب ىهو تايكباتالا ترهظ ثيح « صاخ هجوب

 . ةريغص ةندم اهنم ةدحاولا ذوفن ىدعت ال دق

 ناتللا ناتيمالسإلا ناتفالخلا تناك تقولا كلذ ىفو

 ةيسابعلا ةفالخلا : امو « ىتدآلا قرسشلا ىف نيماسلا روعش ناعزانتت

 نارمت « ةرهاقلا ىف ةيعيشلا ةيمطافلا ةفالخلاو دادغب ىف ةينسلا

 ةرهاقلاو دادغب نم لك ىف ةفيلخاو ؛ فعضلا نم حضاو رودب
 « مىظع ريزو وأ ريبك ريمأ ةرطيس تحن ناطلسلا بولاسم شيعي

 هنأ ةيعيشلاو ةينسلا نيتفالخلا نيتاه نيب سفانتلا ىمأ غلب دقو

 نويمطافلا ححيب مل ماشلا باوبآ نويبيلصلا قرط ىذلا تقولا ىف
 ةقجالسلا بلسو سدقلا تسب لع ءالبتسالل ةصرفلا زاهتا نع

 ىف



 ماشلا ىلإ نويبيلصلا لصو اذكهو . ماشلاب ثذوفن ضعب نيينسلا

 ةفيعض ةيمالسإ ىوق مهمامأ اودحيل ١٠و“ ةنس رخاوأ ىف
 نكم امم تاسفانملاو عامطألا اهنيب تدعابو ىهذملا عازنلا ابكهنأ

 . ةعبرس ةلهس بساكم قيقحن نم نييييلصلا
 اوماستسا ىندألا قرسشلا ىف نيماسملا نأ كلذ ىنعم سيلو

 اهثاجرأ نيب نوحبسيو مثدالب ىلع نولوتس مهوكرتو نييييلصلل
 ىلا ةمواقملا ةوق تشام دهاوشلا نم كانه ذإ ؛ مالسو نمأ ىف

 . ةيورعلا ضرأ نم مثدرطو ةاغبلا ةيداع عفدل نوماسملا اهادبأ

 عفدل رصمو قارعلاو سراف نم شويجلا تجرخ ؛ لجأ

 هجو ىف اودمصي نأ ًاعيم برعلاو ةقجالسلا لواحو نيدتعملا
 . ديدخلا رطخلا كلذ

 ةبقحلا كلت ىف ىندألا قرسغلا خيران زيم ام مثأ نأ عقاولاو
 ءانأ نيب تعم ىتلا سيساحألا ةدحوو ىطاعلا طب ارتلا ناك

 ماشلا ىف دلب ىلع نولوتسي نويبيلصلا داكب الف ؛ ىبرعلا بعشلا
 دجاسلا ىف سانلا عمجتبو دادغ ىف ماعلا ىآأرلا روش ىتح

 ؛ ةازغلا داهح ىف ةبباجيإ ةسايس عابتاب ناطلسلاو ةفيلخلا نيبلاطم
 نييبيلصلا عسوتب نوعمسي قشمد وأ ةرهاقلا ىف سانلا داك الو

 ؟/



 لعب وعشلا طغضت ومالا ماقن' ىتح ماشلاو قارعلا لامتىف

 . نيدتعلا ةءباءد عفدل جورخلل اهماكح

 كلذ ىف دوهجلا كلت عيمج نأ ررقن نأ انفسؤي هنأ لع

 مل ةيدرف ادوهج تناك ىيلصلا وزغلا راودأ نم لوألا رودلا

 اهعايض ىلإ ىدأ امم « ةلماش ةطخ اهني قسأت ملو ةدحو اهمظتنن

 ماشلا دالب ىف نويبيلصلا رمتسا كلذبو . ةحضاو ةجينت نود اثبع
 ةريزخلا بوص قرسشلا ىلاثلا هاجنالا ىف نوعسوتبو نوغس

 نع الضف ٍ؛ رصم بوص ىبرغلا ىبونجلا هاجمالا ىو « قارعلاو
 ةيمالسإلا ىوقلا باسح ىلع اهتاذ ماشلا دالب ىف ىيلصلا عسوتلا
 . كانهو انه ةرئانتملا ةريغصلا

 رمتسب نأ نكمب ال ناك عضولا اذه نأ حضاولا نمو

 مهماسقت ا نأ نيماسملا نم ءالقعلا كردأ ام ناعرسو . اليوط
 قرشلا ىف نيماسمال لمأ ال هنأو مهب تلح ىتلا ةثراكلا ببس وه

 ؛ ةدحولاب الإ مثدالب ةيرح ةداعتساو مهئايكب ظافتحالا ىف ىتدألا
 لبسلاب ةدحولا قبرط نكي ملو . فصلا ةدحوو ؛ فدهلا ةدحو

 عماطم ببس كاوشألاب ائيلم اقاش ابعص اقيرط ناك امنإو
 نود هناطلس ةرئادب ظفتحم نأ لع مهنم لك ص رحو : ماكحلا

 . نيماسملل ماعلا اصلا ليبس ىف ءىشب ىحض, نأ
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 نوولت ال مبق رط ىف اوضم ةدحولا ةاعد نإف 4 كلذ عمو

 لصوملا كباثأ يتنز نيدلا داع عاطتسا ىتح «© ءىش ىلع

 تاونس دعب صمحو ةامح مض مك « 119 ةنس بلح هيلإ مضي نأ

 لاع ني عمجتل : ةدحتملا ةيمالسإلا ةبجلا تدتما كلذرو «© ةليلق

 هذه رام نوماسملا ىنِح ام ناعرسو . ماشلا لامشو قارعلا

 ةنس اهرلا ىلع ءاليتسالا جنز عاطتسا امدنع ة ةريغصلا ةدحولا

 اهوسسأ مل ةرامإ لوأ نويبيلصلا دقف كلشو ©« ١غ

 . هلك أب ىيلصلا ءانبلا رايهناب اماذرإ ربتس امم « قرسغلا ىف

 كلت نأ - ىكنز نب - دوم نيدلا رون كردأ دقو

 لامثو قارعلا لامث نيب ىكنز هوبأ اهققح ىتلا ةيئزجلا ةدحولا

 درط نأو « ةيركلا ىف نيماسملا لامآ قيقحتل ىنكت ال ماغلا

 ةبج قيقحم قب رط نع الإ ىتأتي ال ماشلا نم نيييبلصلا ةازغلا

 ىربكلا ةبقعلا تناكو . لينلا ىلإ تارفلا نم دتمت ةيمالسإ ةءوق

 مهتاذا نويلاصفن آلا اهماكح مصأ ىتلا قش قشمد ىه ةبجلا قيرط ىف

 - ةفلاحم نع اوعروت ل مهنإ لب ؛ ةدحولا ةلضق نع

 . ميكلمو مهها> ىلع اصرح نيماسملا مهاوخإ دض

 5 م اح عيطتسي نأ نم ىوقأ انا دعوا زانت

 « ةنوخلا مهماكح ىلع رار,ألا قشمد لهأ راثف « هفقو نئاخ

 ىف



 ةنس قشمد مض نم نكمت ىذلا دوم نيدلا رونل مديأ اودمو
 قس ملو « ةوق ةيمالسإلا ةبخلا تدادزا كلشطو 4« 6

 . ةبخلا هذه لمتكتل رصم الإ

 ةببلا اوكرتيل اونوكم مل ماشلاب نيييبلصلا نأ حضاولا نمو

 نآل « لينلا ىلإ تارفلا نم ةلوهس ىف دتمم ةدحتملا ةيمالسإلا

 قشمد نع الضف لس رصم ىلع دوم نيدلا رون ءاليتسأ ىنعم
 تاذلاب ةيبيلصلا سدقملا تيب ةكلمت نأ وه - لصوملاو بلحو
 ذكدنع رصم ىف ةيمطافلا ةفالخخا تناكو . ىحرلا ىتش نيب عقتس

 توملا مالا العف ىناعت - ريثع ىبناثلا نرقلا فصتنم دعب

 نيدلا رون مامأ ةلهس ةمينغ ودبت رصم لعج امن ؛ ءىطبلا
 زوفلا لوح نيفرطلا نيب قباستلا دتشا كلذل . اعيمح نييبيلصلاو

 رثك ارصم وزغب نييبيلصلاو نيدلا رون شويج تماقو « رصمب

 . 1١1594 ةنس رصحعب نيدلا رون زوفي قابسلا ىهتتا ىتح ؛ ةرم نم
 رصعي نييمطافلا ءافلخلا رخآ دضاعلا ةفيلخلا تام نأ ثيل لو

 تحعبصأ كلذبو ؛ ىنسلا بهذمال رصم لبوحت ايمسر مم نأ دعب
 سأر ىلعو « لينلا ىلإ تارفلا نم دنمت ةدحتملا ةيمالسإلا ةبجلا

 بلحو قشمدو ةرهاقلا نيب هتضبق ىف عم ىوق لجر ةهجلا هذه
 هيجون ىوس همامأ قس مل ىذلا دوم نيدلا رون وه 4 لصوملاو
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 . نيعماطلا ةازغلا درطل قدألا قرشلا ىف نيماملا دوبح

 نيدلا رون نيب عارصلا ثداوح هنع تضخم ام ممأ نأ ودسو

 نيدلا حالص ةيصخش روبظ وه رصع زوفلا لوح نييبيلصلاو
 ريغو ةبب رعلا - ةرصاعملا عجارملا تعمجأ دقو . حرسملا ىلع

 هترباثمو هتلوطب و نيدلا حالص ةيصخش حادتما ىلع  ةب رعلا

 لعج ىذلا ىمألا « هلادتعاو هتمحرو هقالخأ مركو دابحلا ىلع

 ناكو . ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىف ةزرابلا ىربكلا ةيصخشلا هنم

 هتلود ىف نيدلا رون هديس حالص فلخي نأ رادقألا تءاش نأ

 اجعانرب هسفنل نيدلا حالص عضو ذئدنعو « هتسايس ىف هثريو

 داهجلا ةسايس ةلصاوم ىف مث الوأ هسفنل نيكعلا ىف صخلتم اخحض

 ناك ىتح 1185 ةنس لحل دكت لو . كلذ دعب نييببلصلا دض

 ىدألا قرشلا طيح ىف ىربكلا ةوقلا حبصأ دق نيدلا حالص

 ةيمالسإلا ىوقلا دحوو ةيلخادلا تارماؤملا ىلع ىضغق نأ دع

 نييبيلصلاب ىربك ةبرض لزن. نأ هنكمأ كلذو ؛ هتماعز تحت
 ١ ٠ إملإل ةنس نيطح ةعقوم ىف

 ةعزه درجم نم ,خضأ تناك نيطح ةعقوم نأ عقاولاو

 ةلماش ةثراك اهرعأ ةقيقح ىف تناك دقل . نييبيلصلاب تلح ةس رح

 ؛ ىلتتو ىرسأ نيب مهناسرف ةرهز ايف نويييلصلا دقف نأ دعب
 ١



 نييبيلصلا ءارمأ رابك نم ةعومجو هسفن سدقملا تيب كلم عقوو
 « كاذو اذه قوفو . نيدلا حالص ةضبق ىف ىرسأ مهناسرفو

 نيدلا حالص قالخأ اهبف تربط ةب رج نيطح ةعقوم تناك دقف

 . ًامات ًاحوضو ةيركسملا هبعاوم ابيف تحضو اك ؛ اهتقيقح ىلع
 ىلوتسا دلب لك ىف نيبييلصلا ىرسأ مركب نأ الإ ىبأ هنأ كلذ
 حمسو مهتاكلتمم ىلعو مهلع ءادتعالا هدونج ىلع مرك « هيلع

 ةيبيلصلا ندملا نم اوءاش ثيح ىلإ نيملاس نينمآ جورخلاب مل
 لباقم ىرسألا ىلع الاومأ ضرف اذاف . ةيرقلا ىرخألا

 نيسيلصلا ءارقف ءافعإ ىلع صرح ناك هن اف « مهحارس قالطإ

 لوقي أ - نيبدلا حالص عاطتسا كلش و ؛ لاملا كلذ نم
 ًاسرد نيب رغلا ةرباربلا نقل نأ - نيميروألا نيخرؤملا دحأ

 نيدلاحالص ةراهم نإ من . هيلإ ةجاحلا دشأ ىن اوناك قالخألا ىف
 رداي اتإو « نيطح ىف هراصتنا ةرمب عضي مل هنأ ىف تدب ةبب خلا
 ىتاومو ندم نم مه.دبأب ناكام ىلع ىلوتساف نيبييلصلا بقعتب
 م ؛ ىبروآلا برغلا نيبو مهنيي ةلصلا عطقيل اكَع ىبونج ةيلحاس
 . ١املاب ةنس اهناذ سدقملا تيب ةندم ىلع ىلوتسا

 ءالخدلا ذخأ ىذلا ريبكتلا ىيلصلا ءانبلا نأ ادد اذكهو

 رسم: ىذاخا نرقلا رشاوا دق و دألا فرعا قدمك
 نفي



 مغرلا ىلع نكلو . عيردلا رايهنالل ضرعتو ا عدصت دق

 مدع ىلع هصرحو نييبيلصلا عم قلطملا نيدلا حالص ععاسن نم

 مهثاليتسا دتع متارج نم مهدي هتفرتقا ام ىلع مهتذخاؤم

 تبي عايضو نيطح رابخأ نإف ؛ ١١9 ةنس سدقملا تب ىلع

 تلصو نأ ثسلت لو .ابروأ برغ ىف ماعلا روعشلا تراثأ سدقملا

 مظعأ نم ةئالم اهسأر ىلعو ةثلاثلا ةيبيلصلا ةلجخلا قرسثلا ىلإ

 روطاربمإ اسوربرب كيردرف مه : تقولا كلذ ىف برغلا ماكح

 دسألا بلق دراشتيرو اسنرف كلم سطسغوأ بليفو ايناملأ

 قرغب نأ اسوربرب كيردرف روطاربمإلل ردق دقو . ارتلجما كلم

 تنشنو ماشلا ىلإ لص مل كلذ و ىرغصلا ايسا راهنأ دحأ ىف

 ماشلا ىلإ لصو دقف اسارف كلم سطسغوأ بلبف امأ . هلاح

 نيذلا نييبيلصلا ةدعاسع روفلا ىلع ردابف « 11401 ةنس لبرأ ىف
 رذتعا مهدبأ ىف اكع تطقسام اذإ ىتح ؛ اكع نورصاحب اوناك

 . برغلا ىف هدالب ىلإ داعو هضرمي اسنرف كلم
 كش نود ناك ةثلاثلا ةيبيلصلا ةاملا لاجر زر نأ ىلع

 . نيدلا حالص عم روهشملا رودلا بحاص دسألا بلق دراشتشر

 معزلا اسارف كلم ةدوع دع هسفن ىنلأ دراشتر نأ كلذ

 ةدامإ ةلواحل ةريبك دوبجب ماقف « ماشلاب نيبييلصلل دحوألا

 ناو



 ناك اذإو . نيطح ةعقوم لبق هيلع تناك ام ىلإ ماشلا ىف فقوملا

 افيح لثم - زك ارم ةعضب ىلع ءاليتسالا عاطتسا دق دراثشر

 تيب ىلع ءاليتسالا ىف لشف هنأ الإ - فوسرأو ةيراسيقو
 نأ ىلإ اذه . ماشلاب نييبيلصلل لوألا فدحلا ىهو « سدقملا

 تذخأ امنإو « ًاقيلط ارح كرحت. دراشت.ر كرتب مل نيدلا حالص

 رئاسخلا مهب لزنتو مب عقوتو نييييلصلا دراطن نيماسمللا شوبج
 . ةمسجلا

 «بساكمنم هققحام تقاف هرئاسخ نأ دراشتير كردأ ًاريخأو
 اذه . ةحضاو مكاتن قيقحم نود نيماسملا عم تلاط برحلا نأو

 عاضوأ تبلطنو « ةيحان نم دراششر هيف ضرم ىذلا تقولا ىف
 دراشنتر لسرأ كلذل . ىرخأ ةيحان نم هتدوع برغلا ىف هدالب

 جرفإلاو نيماسملا نإ » لوقيو حللصلا بلطي نيردلا حالص ىلإ
 . ةيلكلاب نيقيرفلا دب نم تجر خو دالبلا تب رخو ءاوكله دق
 اذه ذخأ دقو . نيتفئاطلا نم حاورألاو لاومألا تفلت دقو

 .« ! ! متادلا بعتلا اذه نم ميرتسنو حلطصنو . . . هقح رمآلا
 حلص دقع ىلإ تدأ تاضوافم ىف ناقرفلا لخد اذكهو

 ظفح ىذلا حلصلا وهو « *١١5 ةنس ريمتبس لئاوأ ىف ةلمرلا
 جملا ةيرحب نييحيسملا جاجحل حامسلا عم سدقملا تبي نيماسمال

 ظ ىو



 ةيلحاسلا هقطنملا نويسلصلا ظفتحا ىذلا تقولا ىف ؛ ةرايزلاو

 ىلإ دراشتير داع حلصلا دقع دعبو . افاب ىلإ روص نم ةدتمملا

 ةنسب وب رام عب لاتلا «ماغلا ف نيبلا كاض ىف رت نوح قحاب

 ًاقلطم اهنم أوقيفي ل ةبرض نييبيلصلاب لزنأ نأ دعب وو هم

 . ("0نامزلا نم نرق دعب ماشلا دالب نم ًايئابن مثدرط م ىتح

: 
 )١( روشأع حاتفلا دبع دعس : رظنا 5 تاليصفتلا ىلع فوقولل

 ل مال.١ ص ا ج ةيبلصلا ةكرحلا ١.ة .

 ؟و



 ةيبيلصلا بورما مم

 ةببطا دلوم تبحص ىتلا ثادحألا نم نويبيلصلا مست

 لينلا ىلإ تارفلا نم ةدتمملا ةدحتملا ةيمالسإلا ا

 . ماعلا ىف مهماقب ةمالسل ةبسنلاب رصم ةيمحأ نع ةحصاو ةركف
 نييييلصلا دض هؤالب و حرسملا ىلع نيدلا حالص روهظ ءاح مث
 نويبيلصلا ىأر نأ دعب امس ال « اخوسر ةركفلا هذه دب زيل

 ةيسيئرلا ةوقلا تاذلاب رصم نم دمتسا نيدلا حالص نأ مهنيعأ
 ًاريخأو . نييبيلصلا دض ةمصاقلا هتابرض هبجوت نم هتنكم ىلا

 نيدلا حالص تامو ١١59 ةنس لشفلاب ةثلاثلا ةيبيلصلا ةللا تبتتا

 نأب عزعزتت ال انابإ نويبيلصلا نمآنأ دعب نكلو « ليلق دعب
 ماشلاب محل ءاقب ال هنأو « ةرهاقلا ىف دجوب سدقملا تب حاتفم

 . الوأ رصم يناح اونمأ اذإ الإ

 ميدق رصم وزغ ىف نييبيلصلا ريكفت نأ نم لقب امهمو
 ةكلمم كولم لوأ  نيودلب ماق امدنع 1115 ةنس ىلإ عجحر ب

 هلنأ ىلإ هتلصوأ ةفاشكتسا ةلمحي  ةيبيلصلا سدقملا تيب

 اهب ماق ىتلا تالا نأ ظحالب هنإف ؛ سينتو امرفلاو ءانيسو
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 ل كلذ دعب لوألا ىرومع كلملا وأ - لوألا نيوديب

 نيطسلف نم تجرخ ةيلحم تالمح تناك ©« رصم ىلع ءاليتسالل

 ىلع لدي حضاو بيصنب ابف ىبروألا برغلا مهس نأ نود
 ةيمهأل برغلا ىف ةيبيلصلا ةركفلا ىمأ ىلع نيمئاقلا كاردإ

 دح ىلإ فلتخم اذهو . ماثلاب نييبيلصلا ءاقل ةبسنلاب رصم

 دعب اهسفن ةيبيلصلا ةركفلا ىلع أرط ىذلا روطتلا نع ريبك
 ايروأ برغ نما ذإ ؛ نيدلا حالص ةافوو ةثلاثلا ةيبيلصلا ةلجلا

 ةيبيلصلا تالمحلل لوألا فدحلا نوكمت نأ بجي رصم نأب

 امحاو هاجنالا اذه ربظ دقو . قرمشلا ىلإ جرخم ىتلا ىربكلا

 لئاوأ ذنم برغلا ىف ةيبيلصلا بورحلا ةاعد تاباتكو لاوقأ ىف

 نزخم اهنأب رصم نوهشي انيح مهف ؛ رثع كلاثلا نرقلا
 اهنوهيشب انايحأو « ىتدآلا قرسشلا ىف نيماسمال ةبسنلاب تادادمإلا

 ؛ ةيمالسإلا ةمواقملا ىلع ءاضقلل هعطق بجيب ىذلا ىعفألاس أر اأن
 تدغ تاذلاب رصم نأ ىلع لدت ىتلا تاهمبشتلا نم كلذ ريغ ىلإ

 ىتاثلا نرقلا ةياهن ذنم ةيبيلصلا تاءورشملل ةبسنلاب ةيوازلا رجح
 . رقع ثلاثلا نرقلا لئاوأ و رشع

 تالا نم اددع رشع كلاثلا نرقلا دبش نأ ثيل لو

 . ةيمالسإلا ةمواقملابلق ىلع اهف ءاضقلا ةضنب رمصعم تدصق ةيبيلصلا
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 ةجينت نع اوضري مل ابوروأ برغ لهأو ةبوبابلا نأ عقاولاو
 ىديأب سدقملا تيب لظن نأ مهلع ًزعو ةثلاثلا ةيبيلصلا ةاجملا
 تعضوو « ةعرسب ةعبارلا ةيبيلصلا ةلمحا دادعإ متف « نيماسملا

 ةكرخلا فارحلا نكلو . ةرشابم رصم دض هجتتت نأ ىلع اهطخ
 ىلع ةيداصتقالاو ةيراجتلا لاصملا بلغتو اهفادهأ نع ةيبيلصلا
 دض ةلامللا هذه ةبجحو نولوحي ةقدانبلا لعج « ىنيدلا ملاصلا
 نويبيلصلا هلخدف  نمألا ىحسملا دلبلا وهو  ةينيطنطسقلا
 . هلهأو هسئانك ىلع اودتع و اداسف هيف اوثيعيل

 ةلمحأ رمأ اهيلإ لآ ىتلا ةياهنلا كلت نع اضيأأ ةيوبابلا ضرت ملو
 ةسماخا ةلجلا ص « ةديدج ةلمح وعدت تداعف 6« ةعارلا ةملصلا

 لصو نأ ناكو . 1١4+١ ةنس رصم ءىطاوش ىلإ تبجا ىلا

 ةروكذملا ةنسلا نم مهركسعم اوبصنف « اتلدلا ىلإ نويبيلصلا
 نأ ىلع . طايمد ةندم ةبجاوم ىف 6 لينلل ةيبرغلا ةفضلا ىلع
 ؛ دالبلا ةعيطب مهلبج ىلع تلد ءاطخأ ةدع اوبكترا نييبيلصلا
 ةيقرسشلا ةفضلا نم الدب لينلل ةيبرغلا ةفضلا ىلع اوسر مبنأ احلوأ
 روبع ىق اريبك ءانع مهفلك ام « اهتاذ طايمد ةنيدم اهلع عقت ىتلا
 ىلع بلغتلا نم اونكمت دق نويبيلصلا ناك اذإو . كلذ دعب لينلا
 ريفون ىف اهتاذ طايمد ىلع ءاليتسالا ىف اوحجتن أك « ةيوعصلا هذه
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 ابلهأو ةندملا ابنف تدنأ ربشأ ةعس' راصح دعب ١59١ ةنس

 نويبيلصلا اهكم را ىتلا ىربكلا ةيناثلا ةطلغلا ناف ؛ ةردان ةلاسب

 . لوألا مهراصتتا ةميق تعاضأ
 طايمد ىلع مهالابكسأ بقع !ورداس : نييبلصلا نأ كلذ

 ةاءوط ارهبشأ اوعاضأ امبإو « ةرهاقلا ىلع ةرشابم فحزلا

 دئدنعو ١77١ ةنس سطسغأ رهش ناك ىتح « طايمد ىف لمع ال

 اذكهو . ةرهاقلا بوص ليتلا ءاذحب ابونج نوكرحت اوذخأ
 ؛ رصم لاوحأب ةقلطم ةءارد مدعو امان الهج نويبيلصلا تيثأ
 فحزلا ىعارزلا لينلا قيرطو ناضيفلا مسوم اوراتخا نأ دع
 ثيلب ملو . سطسغأ ةرارح نع الضف ؛ دالبلا لخاد ىلإ
 « ةيتاوملا فورظلا كلن لغتسا نأ ىبويآلا لماكلا ناطلسلا

 « ناكم لك نم عرتلا مهلع نوماسملا حتتفو » دودسلا عطقب رمأف

 نم ناضيفلا هايم مهب تطاحأ دقو الإ مهسفنأب ةازغلا رعشب ملف
 « حلصلا نوبلطي 1 ناطلسلا ىلإ ارواتنر اف 6 ةيحان لك

 ةرارمو لمألا ةبيخ مهقحالم مثدالب ىلإ ةدوعلاب اوعرسأو

 . لغفلا
 ىذلا ب ىناثلا كدردرف روطاربيمألا نأ نم مغرلا ىلعو

 594١م. ةنس ةسداسلا ةيبملصلا ةلجحا سأر ىلع قرسلا ىلإ ىنأ

 مس



 قبررط نع نيماسملا نم سدقملا تيب ىلع لصح نأ عاطتسا
 تيدي عنق. ل ىبروألا برغلا نأ الإ « ةسايسلا نسحو ةضوافملا

 دي رفلا عقوملا تاذ رصم ىلع ءاليتسالاب لح لظو «© سدقملا

 نيماسملا نأ هتمقنو برغلا بضغ نم دازو . ةرفاولا ةورلاو

 عمجم ىلإ ىدأ ام 6 ١؟؟4 ةنس سدقملا تيب اودرتساو أوداع

 اهمعزت ىتلا  ةعباسلا ةيبيلصلا ةلجخلا ىه  ةديدج ةيبيلص ةلمح
 ٍ 5 اسن رف كلم عساتلا سيول

 ىلا سوردلا نم ديفتس, نأ عساتلا سيول كلملا لواح ملو
 عقوف « ةنس نيثالثب كلذ لبق ةسماخلا ةيبيلصلا ةلمحا اهتذخأ

 سيول ضرع امم « ةلمحا كلت ابف تعقو ىتلا ءاطخألا سفن ىف

 اولزن نييبيلصلا نأ كلذ . ةبيخلاو لشفلا نم هءاشم ريصمل هتلمحو

 اوناك نإو « ليتل ةيب رغلا ةفضلا ىلع ١549 ةنس ةينوب لئاوأ ىف
 ةفضلا ىلإ لاقتنالا ىف ةريبك ةبوعص اوفداصب مل ةرملا كلت ىف
 . اهتاذ طايمد ةنبدم ىلع ءاليتسالا ىف مث ةيقرسشلا

 ةلماك رهشأ ةسمخ طايمد ىف نويبيلصلا عاضأ ىرخأ ةرمو

  هضرم مغر - بوبأ نيدلا مح حاصلا ناطلسلا اهيف عاطتسا

 .ةروصنملا برق ةصاخبو ةيعافدلا تاءارجإلان م ًاريثك ذخش نأ

 يونج طايمد نم فحزلا ىف نوعرشي نويبيلصلا دكي ملو
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 تماقف « بودأ اصلا ناطلسلا قون ىتح ١548 ةئس ريثون ىف

 « خيرراتلا امل هلحس ىذلا زرابلا اهرودب ردلا ةرحش هتجوز

 نأ نود ىعيطلا اهريس ريسن ةيعافدلا تادادعتسالا ترفتصاو

 . ناطلسلا ةافوب سانلا هك

 لينلا قيرط عبتا امدنع أطخأ عساتلا سيول نأ ىلع

 عرقلاو تاونقلا ريثك قيرط وهو « ةرهاقلا ىلع فحزلا ىف

 كلس ولو . دالبلا لاوحأب ةمات ةيارد نم هكلاسل دبالو «هايملاو
 ءيبلأ ريصملا بنحتب نأ عاطتسال ةيقرشلا ءارحصلا قبرط سول

 كلذ . ةنس نيئالمث لبق ةسماخلا ةيبيلصلا ةلجلا هل تضرعت ىذلا

 مومأ رحب عرفت ةطقن ىلإ نولصي اوداكام سيول لاحر نأ

 مهسفنأ اودجو ىتح « لينلا نم  ريغصلا رحبلا وأ

 نيماسملا تاي تدتشا نأ دعب « هيلع نودسحملال فقوم ىف

 ةددهم طاسد ىف مهمدعاق عم مهتالصاوم طوطخ تتابو « مهلع

 ىيلصلا شيلا ةمدقع ةثراكلا تلح ةروصنملا ىفو . عاطقتن الاب

 اوزبحأو نوماسملا مهم طاع اف ربنلا روبع اهلاحر لحعت ىتلا

 ةعرسب باحسن الا لواحم عساتلا سيول لعج امب © مهمظعم ىلع

 .: طايمد ىلإ نيدئاع هشيح ةيقب هعمو

 «فورظلا كلت لثم ىف ةريطخو ةقاش باحسنالا ةيلمع تناكو
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 . |؟ة»ه ةنس ليرأ ىف روكسراف دنع كرس 55200

 لتقلا ىلإ هلك ىيلصلا شيلا سعأ ىبتا ةعقوملا كلن ىفو

 هسفن عساتلا سيول كلملا ىرسألا ةلمح نم ناكو ؛ رسآلا وأ

 عساتلا سيول رسأ لطي ملو . هل نيقفارملا هئارمأ رابكو
 ؛ ةريبك ةيلام ةمارغ عفد دعب هنع جارفإلا مت ذإ « ةروصنملا ىف

 ماشلا ىف تاونس عضي ىضقيل رصم ىسنرفلا كلملا رداغ ذئدنعو

 هب قام وحمب لامعاب مايقلاو نييييلصلا فوفص ميظنت الواح
 .؟7١لينلا فافض ىلع راع نم

 انف نف ابرد

 نأ ىه « رصم ىلع عساتلا سيول ةلمل ةصاخ ةيمهأ ةمئو
 ىلإ ىدأ ريطخ ىلخاد روطتب ةوحصم تءاح ةلجخلا هذه ثادحأ

 . ماشلاو رصم كح ىف كيلاملا ةلود مايقو نييو»ألا ةلود لاوز
 صيلخت ىف هب اوضيم ىذلا رودلا ةمهأب اوسحأ كنلاملا نأ عقاولاو

 ةوطسو ًاذوفن اودادزاف « هتلمحو عساتلا سيول رطخ نم رصصم

 )١( روشاع حاتفلا دبع ديعس : رظنا تاليصفتلا ىلع فوقولل :

 صا» ج ةيبيلصلا ةكرحلا 4م١٠١ - م.١١ .
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 لتق نم مهكم ىذلا ىمألا ؛ روكسرافو ةروصنملا ىتعقوم بقع
 مامز ىلع ءالبتسالاو - هئروو بوبأ اصلا نب - هاشناروت

 . رصم ىف حلا

 مثرود. مايقلا ىلع نورداق مهنأ كيلاملا تيمأ ام ناعرسو

 راطخألا دض ىبدآلا قرسشلا ىف ىبرعلا نطولا ةءامح ىف الماك

 ى) دقو . رثع كلاثلا نرقلا فصتنم ذنم هتدده ىتلا ىريكملا
 اوفتكب مل نيذلا وك الوه لوغم ةيحان نم ربك الا رطخلا

 ةيسابعلا ةفالخلا ىلع ءاضقلاو دادغب ريمدنو سراف ىلع ءاليتسالاب

 ابعالتب ا ةيغب ماشلا ىلإ نوقرطتي اوذخأ امإو ؛ 156. ةنس اهف

 . ىرخألا ىه رصم عالتبا مث

 رمألا « ذئدنع نيينثو اوناك سراف لوغم نأ انيلع ىنخيالو

 ىلإو مهلإ نورظن, ىندألا قرشلا ىف نييبيلصلا لعج ىذلا
 ةيحيسملا نوقنتع مهلعل ©« لمأو اضر ةرظن ةيعسوتلا مهكر ح
 ةلاهس ةادأ ىربكلا ةوقلا كلت حبصت ذكدنعو ©« برق مود ىف

 ىلع ىندألا قرشلا ىف مهتاءورششم قيقحت نم نييبيلصلا نكمت
 . نيماسملا نم دالملا لهأ باسح

 راودأ نم رودلا كلذىف اهقتاع ىلع تذخأ ىتلا رصم نكلو
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 قرشلا ىف ىبرعلا نايكلا نع عافدلا ةمهم ةيبيلصلا بورملا
 نكمتف ؛ ماشلا ىف مهلغوتو لوغملا ديدهت نع تكسن مل « ىتدألا
 ةعقوم ىف لوغملاب ةمصاق ةءرض لازنإ نم كيلاملا ناطلس زطق

 اولوو » نوقاسلا رفو مهمظعم لتقف © 18٠ ةنس تولاج نيع

 . نساحملا ىبأ خرؤؤملا لوق ىلع « ءىشث ىلع نوولبال رايدألا

 دالب ديدهت نع كلذ دعب اوفك مل سراف لوغم ناك اذإو
 اوفقو رصم ىف كيلامملا نيطالس ناف « رخآو نيح نيب ماشلا

 لوغملا رطخ نكلو . نوهتشيام نيب و مهني اولاحو داصرملاب مل
 ىتدألا قرسثلا ىف ىبرعلا نطولا دده ىذلا ديحولا رطخلا نكي ل
 لهأب نوصب ري ماشلا ىف نيعب اق نوبيلصلا لظ ذإ ؛ ةبقللا كلت ىف
 كلذل . ىنبرع لك ىلع ةزيزع اضرأ نواتحيو رئاودلا دالبلا

 هاو ييراع ةحاب مهسفنأل رصم ىف كيلاملا نيطالس عضو
 نيماتو نيبصاغلا ءالخدلا نم ماشلا ضرأ ريبطت ىف صخلتت
 ةسايسلا هذه ذيفن“ ليبس ىفو . مثدالبو مهناطوأ ىف برعلا
 شويجلا تناكف « ةيداملاو « ةيرشبلا اهتاقاط عيمجب رصم تحض

 ةيراحمو انيح لوغملا ةلزانل ىرخأ دعب ةرم اهنم جرخم تالمملاو
 . انامحأ نييبيلصلا

 اوغلب دق اوناكماشلا دالب ىف مهسفنآ نيببيلصلا نأ ظحالملاو
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 نم ريخآلا فصنلا ىف لالحنالاو ككفتلا نم ةحضاو ةحرد
 نم اريثك اودقف مهنأ نم مغرلا ىلعو . رمثع كلاثلا نرقلا

 ثالثي نوظفتحي اولط مهنأ الإ « ذئدنع مهتاكلتممو مهنوصح

 ريبك ددع نع الضف « اكعو سلب |رطو ةيك اطنأ ىه ىربك ندم
 سربس رهاظلا ناطلسلا أدب دقو . نوصحلاو ندملا نم رخآ

 ريبك ددع ىلع ىلوتساف ١86 ةنس نييبيلصلا دض ةلماشلا هب رح

 هلامعأ جون ىتح ؛ ماشلاب ةيبيلصلا لقاعملاو نوصحخلاو ندملا نم

 اهياحتأ ناضحأ ىلإ ةيك اطنأ ةدوع ةيمعأ انيلع خت الو
 ىلاث' ىه ىربك ةيييلص ةرامإل ازكرم ةندملا هذه تناك ذإ برعلا

 ىداحلا نرقلا ةياهن دنع ىندألا قرسشلاىف نويييلصلا اهسسأ ةرامإ
 رذعت ىلع رخآ اليلد نييبيلصلا ةضبق نم اهعايض ءاِشل «© رشع

 ناك ةيك اطنأ ىلعنيماسملا ءاليتسا نإ مث . ماشلاىف ءالخدلا ءاقب

 داهلا ةلصاوم ىلع مهعيجشتو ةيونملا مهحور عفر ىف هرئأ هل

 ىلإ عجارملا ريشنو . ماشلا دالب نم ايئاهن نيبي رغلا ةازغلا درطل
 « ريسأ فلأ ةئام اوغلب ىتح ةيك اطنأ ىف نييبيلصلا ىرسأ ةرثك
 ىلع « تاساطلاب دوقنلا تمسق » ىتح ملا فلا ةرفو ىلإو
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 تناك ماشلاب نييديلصلا دض سربس دوهج- نأ مقاولاو
 ماشلا ضرأ ريبطتب تبهتنا ىلا ةيماتخلا ةكرعملا ىف ىلوألا ةقلحلا

 نأ نووالق روصنملا ناطلسلا ثبلب لو . نيبصاغلا ءالخدلا نم
 نم ًاشيح هجوف « ناعإلاو ةوقلا سفن, داهطلا ةسايس فناتسا
 سلبارط دض ةاثملا نم فلأ ةكامو سراف فلآ نيعرأ

 املوح بصن نأ دعب 6« ةديدش ةقاضم اهقاضو » 4 ١؟ملح ةنس

 لواح دقو . اهراوسأ نوبقن نوداقتلا ذخأو راصحلا تالآ

 اوموقو تاموصخ نم مهنييام اوسانت نأ مادلاب نويبيلصلا
 « لغفلاب تءاب ثثدوبج نكلو « سلبارط ذاقنإل ةلواحمب
 لبريأ ؟5 ىف ةندملا ىلع ءاليتسالا هدونحو نووالق عاطتساو

 سلب ارط ىف نييبيلصلا نم ةاحنلا نم نكمتي ملو . 1745 ةنس
 نم نكي اهمو . بك ارملا ف اورف ءالّؤهو « ةليلق ةلق ىوس
 ىوس - سلب ارط طوقس دعب - نييييلصلل قبتن مل هن اف « ىمأ
 لثم ةيمهأ لقألا ىرغصلا زك ارملا ضعب نعالضف « اكع ةندم

 ناطلسلا لبمي نأ شب مل توملا ناك اذإو . ثيلثعو روصو اديص
 ؛ ماشلا نم ةيبيلصلا اياقبلا رخآ درط ىف هتينمأ ققحيل نووالق
 حجم ىتح ةلاسرلا مامت اب دهعت ليلخ فرشالا ناطلسلا هنا نإف

 . 1591١ ةنس وام ىف اكع ىلع ءاليتسالا ىف
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 الضف « ماشلاب , نامماصلل ةبقاب ىربك ةندم رخآ اك .تناكو

 ءاليتسا ذنم ةيبيلصلا سدقملا تيب ةكلممت زكرم تدغ اهنأ نع

 ابعايض نأ نويبيلصلا كردأ كلذلو ؛ سدقملا تيب ىلع نيماسملا

 ليلخ فرشألا فرص اولواخ « ماشلاب مهدبع ةياهن ىنعي
 ذيفنت ىلع مصفرمشألا ناطلسلا نكلو . هدصق نع نووالق نب

 نم ًافلأ نيتسب نوخرؤملا هردق ًاريبك ًاشيح دششط هضرغ
 شيلا كلذ عمتجاو « ةاشملا نم ًافلأ نيتسو ةئامو ناسرفلا
 نوييلسلا دج غو. |! ؟ 4١ ةنس ليربأ لئاوأ ىف اكع م امأ محضلا

 سربق كلم افا دوو طوس اب نودحناس ةبرق ةوق

 تادادمإلاو نيب راحملا نم هب ل ال ردق هعمو اكع ىف مهتدحل

 نيماسملا دصل فكت مل تاءارجإإلا هذه لك نكلو . نؤملاو
 دجو ذئدنعو ؛ 1941 ةنس وبام ىف اكع ماحتقا ىف اوحجت نيذلا

 مهمامأ نوماسملاف : حل مصاعالو اهلخاد مهسفنأ نويبيلصلا

 نفسلا ىلإ نييبيلصلا ضعب عره نأ ناكو . 'مهئارو نم رحبلاو
 ةاجلا ىلاطل مست مل نفسلا نكلو « اكع ءانيم ىف ةيسارلا

 . ةلومخلا ةرزثك ببسب رحبلا ىف اهضعب قرغف ؛ مهحاورأ

 ةيقابلا ةيبيلصلا لقاعملا ةيقب نكمتت نأ ارظتنم نكي لو

 ال



 نم اهريغو روص ةنادم نوملسملا درتساف « تاشلا نم ماشلاب
 ايئابن نييبيلصلا ةلود تلاز كلذبو . ةلوهس ىف ةيبيلصلا اياقبلا
 دالب تداعو ؛ نيب رغلا ةازغلا نم عومما كلم سعأ لازو « ماشلاب
 اهباحصأ الإ اهتاريختب عتمت الو نويلصألا اهؤانآ الإ ابلعق.ال ماشلا

 . نويقيقحلا
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 فريمدذرا برغلا
 ىدابه شالا رابصحتلا ةسايسو

 اوريتعا دق نيثدحلا نيبب رغلا نيخرّوملا ضعب ناك ب

 اب ماق ةمخبض ةيراعتسا ةكرح ةيبيلصلا ةكرحلا الس اك

 نطولا نطاب ىلإ للسالل ىلعسولا روصعلا ىف 0 برغل
 هنأ امتاد تيثأ راعتسالا نأ كلذ ىلإ فيضن انتاف « ىبرعلا

 روصملا ىم ىلع ريغتت م هبيلاسأ نأو ملعتيال

 كلبل فنعلاو ةوقلا مادختسا ىلإ اح راهعتسالا نأ كلذ

 رامعتسالا ال ةوقلا بولسأ لشف اذاف مهقح قللا باحصأ

 رارحألا نايك ىف رثؤي نأ الواح ىداصتقالا قنخلا ةسايس ىلإ

 رامعتسالا هيلإ أل ىذلا بولسألا وه اذه . مثدضع ىف تفي نأو

 ؛ ةيبيلصلا ةكرعملا مايأ ريشع سماخلاو رسشع عبارلا نينرقلا ىف
 نو نق هل تنم را معسل هنلإ الح يذلا ةملقنا يدا وعااذعو

 اتلك ىفو . سيوسلا ةكرعم مابأ - نيرمثعلا نرقلا ىف ىأ
 طغضلا بولسأ نآل ةميزحلاو لشفلاب رامتسالا ءاب نيتلاخلا

 . رارحألا نينمؤملا عم ىدجي ال

 ءاليتسا ابنت عمس دكي مل ىبروألا برغلا نأ مقاولاو
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 نم ةيبيلصلا اياقبلا رخآ درطو ١59١ ةنس اكع ىلع نيماسلا
 ضرف ىف ركض, ذخأف « هنونج نجو هترئاث تراث ىتح ماشلا
 كنلاملا ةلود مرحبل ماشلاو رصم ءىيطاوش ىلع ىداصتقا راصح

 ردصمو اهتوق ساسأ وه ىذلا عساولا ىراجتلا اهطاشن نم
 رشع كلاثلا نرقلا ىف لوغملا تاوزغ نأ فورعملاو . اهتور
 « برغلاو قرشلا نيب ةيويسآلا ةراجتلا قرط ليطعت ىلإ تدأ
 رحبلاو رصم قبرط ىوس قرطلا هده نم انما قس لو
 ىصقألا قرمشلا ةراج راكتحا نم كيلاملا نكم امم رمجأآلا
 . ةمخلض ةس رح ةوق ءان نم مهتتكم ةلئاط ةورث ىلع لوصملاو

 روصعلا ىف ةصاخحبو حملاعلا ىف دلب ىأ نأ ظحالا ك كلذك

 ع هسفن هسفن قكم نأ هنكمال نك - ىطسولاو ةميدقلا
 لك موق. نأ ىلع تدمتعا ةيلودلا ةيداصتقالا ةابحلا ةعسسط نأو
 ةللوأ داوم نم هصقن ام داريتساو هجاتنإ نم ضئافلا ريدصتب دلب
 تاذلاب ةيببلصلا بورحلا رصع ىف رصم تبأد دقو . ةيلوأ ريغو
 نفسلا ةعانصل ةمزاللا ةيساسآلا داوملا نم ريثك داريتسا ىلع

 ضعب نع الاضف - راقلاو تءريكلاو بشخلاو ديدحخلا لثم
 ةفاضإلاب هلك اذه . اهريغو تويزلاو حمقلا لثم ةي ةيئاذغلا داوملا
 املع ماق ىلا ىريكلا ةماعدلا ناك ىذلا ضيب آلا قبقرلا ىلإ



 برغ نادلب نم دروتس ناك ىذلاو ؛ رصم ىف كيلاملا ماظن

 . ابروأ بونجو ايسآ

 ةسايس قيبطت نولواحي اوذخأ نييبيلصلا نأ نع لقب اهمو
 « رشع ثلاثلا نرقلا فصتنم ذدم رصم لع ىداصتقالا راصحلا

 اذه ىف ةلاعف تاوطخ ذختتي مل ابروأ برغ نأ حضاولا نم هناف

 رخآ درطو 1١54١ ةنس اكع ىلع نيماسملا ءالبتسا دعب الإ ددصلا
 دارأ عبارلا الوقين ابابلا نأ كلذ . ماشلا نم ةيبيلصلا اياقملا

 ةلمحمب مايقلل ىبروألا برغلا ريثتسإ نأ - اكع طوقس يقع

 ةباحتسا مدعو ايخارت دجو املو ؛ ةديدج ىربك“ ةيبيلص

 ةبوقع عيقوتي 1591٠ ةنس ايوناب ًارارق ردصأ « هعورشل

 ىلا ةيحيسملا لودلاو تاءروبمجاو ندملا ةفاك ىلع نامرحلا

 موسرملا اذه نأ ركذلاب ريدجو . كيلاملا عم ًايراجم لماعتت

 ةيلوآلا داوملا ضعبو لويخلاو قيقرلا ريدصت مرح ىوابلا
 فاضأ دقو . رصم ىلإ راقلاو تيربكتلاو بامخأألاو ديدحلاك

 حمقلا ةقباسلا داوملا ىلإ ١1599 ةنس نماثلا سيفينوب ابابلا

 .روصعلا كلت ىف ًاعيجج اهدروتست رصم تناكو « ذيبنلاو تيزلاو
 راصح ضرف اهم دسق ىتلا ةيودابلا تارارقلا هذه نأ ىلع

 ةيونابلا تمادام اهذيفن“ بعصلا نم ناك ©« رصم ىلع ىداصتقا

 ها



 اهنكمت طسوتملا رحبلا ضوح قرش ىف ةيبيلص دعاوق كلتعال
 ىبروألا برغلا اهذختتإو ماشلاو رصم ءىطاوش ةبقارم نم

 .ماشلاو رصصم ىف ةصاخب و نيماسملا ةراجم اهنم ددهم ةتباث زك |سع
 نكمب ةيرحب ةيسيلو ةوق دوجو ةرورض نع الضف اذه

 تاي وويخا نأ نم تك اكل رسم طاووق ةنقارس نم هوانا
 تمرتحا دق رصم عم ىريكلا ةيداصتقالا طاصملا تاذ ةيلاطبإلا
 . ةعطاقملا رارق

 اهف تماق سربق ةريزج نأ ظحاليف ىلوآلا ةوطخلا نع امأ
 ندم أ تن يقع. ىاثلا ىرقلا نشارأ دن يدع ك انةرشا
 تذخأ دقو . دسألا يلق دراشّ رو ةثلاثلا ةيبيلصلا ةلمخا مايأ

 ةرسأ ىهو ل سربق ةريزج ىف ةك املا ةرسألا هذه

 لاوط ماشلاب نييبيلصلا ةدناسم ةمهم اهقتاع ىلع س نانجزول
 ةنس اكع ىلع نوماسملا ىلوتسا ام اذإ ىتحح « رسع كلاثلا نرقلا

 تدغ ذئدنع « ماشلا نم ةيبيلصلا اياقبلا رخآ درط متو 9١
 زكرم ربك أ نانجزول لآ نم اهكولم كح تحنأ سربق ةريزج
 رصم ءىطاوش ىلع لطملا زكرملا اذه نمو . قرمشلاب نيييبلصلل

 ةيبيلصلا ةكرحلل ةيسيئرلا لوهذلا ترمتسا ىرغصلا ايساو ماشلاو
 . رشع سماخلاو رشع عيارلا نينرقلا ىف ىندألا قرعشلا ىف
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 ةسيل وب ةوق ءاشنإ ةرورضب ةصاخلا ةيناثلا ةولطخلا نع امأو

 ىرته ناف ©« رصم ءىطاوش ةبقارم نم ةيوبابلا نكمب ةءرحب

 هع ثلاثلا .نرقلا لئاوأ ىف مدق" سربق كلم ناجزوا ىباثلا

 ءاغنإل هيف بلاط « سماخلا تنلك ابابلا ىلإ ماه ىيلص عورشمب
 رصم ءىطاوش ىلع ىرحب راصح ضرفب موقت ةيلود ةيبيلص ةوق
 ةلاقتسم ةوقلا هذه نوكن' نأ طرشب « ةثالثوأ نيماع ةدمل ماشلاو

 اهبعالو ىف ىناثلا ىرنه ككتشت ىتلا ةيلاطب إلا تاير وبلا نع امام
 راصخلا كلذ نأ نانحزوا ىرنه كلملا ىأر دقو .ىيلصلا اصلا

 ةمواقم نع ةزجاع اهلعجم ةجرد ىلإ كيلاملا :ةلود فاعضراب ليفك
 حبصأ كلذ م ام اذإ ىتح « ابشن سعم ض ل يلع عع

 . ًانيه ارمأ سدقملا تيب ىلع ءاليتسالاو ماشلا متف

 هريكفت ىف اغلابم نكمي مل سربق كلم ىناثلا ىرنه نأ عقاولاو

 نآل « ةيراجتلا ةيلاطيإلا تايروهمجاب نظلاب ةءاسإ ىف ءىطخم ملو
 ةيراجتلا اهئاقالع عطق ىلع اربص عطتست مل ابسفن ةيقدنبلا
 حرمشت سداسلا تنلك ابابلا ىلإ اثوعبم تلسرأو كيلاملا ةنطلس عم
 ةراجعتلا نم اهعنم نأ و ىراجتلا اهطاشن لع ةفقوتم اهتايح نأ هل
 اهلعج ىذلا ىمآلا « فعضلاو ةراسخلاب اهلع داع تاذلاب رصصم عم

 ةلود عم ةيراجتلا اهتاقالع فانتتساب امل حامسلا ابابلا نم سمتلن
 ال



 ةراجتتلاب ةيقدنبلل حمسو ءاحرلل ايابلا باجتسا نأ ناكو . كيلاملا
 نم أدب تاونس سمح ةدمل كلذو ةروظحملا عئاضبلا ريغ ىف

 . ١555 ةنس

 اولمح اهكولمو سربق ةريزج نإف © سعأ نم نكي امهمو
 رشع مبارلا نين رقلا ىف ىبدألا قرشلا ىف ةيبيلصلا برحلا ءاول

 اوعيطتسي مل لئاوآلا سربق كولم ناك اذإو . رسشع سماخلاو
 كلملا ناف ؛ ىتدألا قرسشلا ىف نيماسملا دض ىباجيإ لمعب مايقلا

 ةيردنكسإلا ىلع ىربك ةينيلص ةلمحمب ماق نانجزول لوآلا سرطب

 . )"ه6 ةنس

 برغ ىف ةلبوط ةلحرب مايقلاب هتللع سرطب كلملا دهم دقو
 لام لاو لاحرلاو نفسلا نم هعمجح عاطتسا ام أبف عمج 6 ايروأ

 موب ىف ةيردنكسإلا مد هتادادعتسا تلمتك | ام اذإ ىح ؛ داتعلاو

 ماحيتقا نويبيلصلا عاطتسا نأ ناكو . دجاسملا ىف نوماسملاو ةعمج

 «تاناخلاو دجاسملاوت ويلا اورمدغ « ةبوعص ريغ ىف ةيردنكسإلا

 ىتح « تانبلاو ءاسنلا ىلع اودتعاو « رجاتملاو قاوسألا اوبهنو

 همأ ردص ىلع لفطلا نولتقي اوناك مهنأ مهتيتحو نم غلب دقل

 . كلذ دعب اهنوحبذي مث
 ةيردنكسإلاب ظافتحالا اوعيطتس, مل نييبيلصلا ثرأ ريغ
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 أوسأ نم دعت مايأ ةثالم ةيردنكسإلاب اوضق نأ دعبف « الموط

 ليحرلاب اوعرسأ « ليوطلا هخيران' ىف رغثلا ابن سم ىتلا مايألا

 . 6« قطانو تماص » نم ةيردنكسإلاب ام لك ىلع اونآ نأ دعب
 اونيحا مبتآ ليضتزلاب نييببلصلا غارس] ىف بسلا ناك اغيرو
 صيلختل ةرهاقلا نم عرسأ ىذلا ىرصملا شيا بارتقا

 مهعم اوذخأ نييييلصلا نإ لاقيو . ةازغلا ةضبق نم ةيردنكسإلا
 ردق نع الضف « ريسأ فالا ةسخ ةيردنكسإلا نع مهتالج دنع

 تلقثو اهيف نعي مهفس تقاض ىتح « ةبوهملا عئاضبلا نم مخض

 رحببلا ىف اهلومح ضعب ءاقلإ ىلإ نويبيلصلا رطضاف اهلع امب
 . اهللحر ةلصاوم عيطتسناو فختل

 اهريغو ةيردنكسإلا ةجابب اوفتكي مل سربق كولم نإ مث

 لثم طسوتلا رحبلا ضوح قرش ىف ةيمالسإلا ىناوملا نم

 ةشاد برح نش ىف مهريزج عقوم اولغتسا امبإو « سلبارط

 نورجاتي اورمتسا نيذلا نيببروألا راجتلا نم رفنلا كلذ ىلع

 ضرع ىف ممل صبرتت سربق نفس تناكف ؛ ماشلاو رصم عم
 اذكهو. كتف دشأ مهم كتفتو « اهبنمو رصم ىلإ مهقيرط ىف رحبلا

 خرؤلا لوق ىلع « رحبلا ىف نودسفه » سربق لهأ رمتسا
 طايمد ىلإ ةيتآلا بك ارملا ىلع قيرطلا نوعطق.و ؛ ىنبعلا
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 ىه ىداصتقالا راصحلا ةسايس نأب مهنم ًاماع ؛ ةيردنكسالا وأ
 ةلواحم تلشثف نأ دعب ماشلاو رصم فاعضإل حالس ىوقأ

 . ىبرحلا وزغلا

 بناج نم ةيناودعلا ةسايسلا كلت لاتحا رصم عطتسن ملو
 ىلع ناودعلل ازكرم ةريزجلا تدغ نأ دعب « اهكولمو سربق
 ًاضيأ لب ل ماشلاو رصم ىف طقف سيل  ةيمالسإلا ىلاوملا
 نأ فورظلا تءاشو . كارتآلا دجوب ثيح ىرغصلا ايسا ىف

 نيطالسلا ىوقأ نم ناطلس ١57١ ةنس كيلاملا ةلود شرع ىلتعا
 ىلع ىمص ىذلا - ىابسرب ناطلسلا وه احومط محهريك آو
 نم رفنلا كلذ ىلع ءاضقلاو ابك ولمو سربق ناودعل دح عضو

 . « رحبلا ىف نودسمي » نيذلا ةنصارقلا

 ىلوألا « سربق وزغل تالمح ثالث ىابسرم لسرأ نأ ناكو

 دقو . ١4 ةنس ةثلاثلاو 86*١5 ةنس ةيناثلاو ١5914 ةنس
 ةقحاس ةعزمملا لزنب نأ ةريخآلا ةاخا ىف ىرصملا شيلا عالمتسا

 فويسلا ت اخاف « اتيكوريخ ةعقوم ىف سربق كلم سوناح كلملاب

 « مهئءاضعأ ىف نعطن' حامرلا ةنسأو » ةسرامقلا فوفص ىف لمعت

 كلملا ىأر امدنعو . « ًافعض مهتوقو ةلق مهترثك تراصف
 نم هباصأ ام ببسب نكمش ملف رارفلا لواح هشدجن لحام سوناح

 قالب



 نم ةريفغ عومج عم هب أوداعو نوماسملا هرسأف كم

 . رصم ىلإ ىرسألا

 لاطب الا ةرهاقلا ىف لبقتسا فيك ةرصاعملا عحارملا فصتو

 ماظن ىف ةرهاقلا عراوش مهكوم قشف ؛ سرق اوزغ نيذلا
 . نساحلا ىبنأ ثرّؤملا لوق ىلع ؛ « لقعلا لهذي » رهاب

 مهعمو سوءرلا ىسك ان مادقألا ىلع اوراس دقف ىرسألا امأ

 سربق كلم لطظ دقو . « جرعأ الغي » ًايطتمم سوناج مهكسلم

 كلذدعي هحارس قلطي ملو ؛ نمزلا نم ةدم لبجلا ةعاق ىف ًاريسأ

 . لاملا نم ةريبك ةيدف عفد دعب و ةصاخ طورمشب الإ

 - ريغع سداسلا نرقلا لئاوأ ىتحو - تقولا كلذ ذنمو

 لوق ىلع « ناطلسلا دالب ةلمح » نمو « رصمل ةعبات سربق تدغ
 ىبروألا برغلا اهذختا ىتلا ةعلقلا تراهنا كلشو . ىزيرقللا

 قرمشلا ىف ىبرعلا نطولا ديدهتل ةدعاق ىطسولا روصعلا رخاوأ ىف
 برغلا هضرق ىذلا راصحلا مطحن نأ رصم تعاطتسا 5 ؛ ىندألا

 ىداصتقالا راصحلا ةكرعم نم جرخم نأو روصعلا كلت ىف اهلع

 . سأرلا ةعوفرم ةرفاظ ةروق
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 اهبضرف ىتلا ىداصتقالا راصللا ةسايس نأ ظحالام هنأ ىلع

 م ةيبيلصلا بوركلا رصع ىف ماشلاو رصم ىلع ىبروآلا برغلا
 عبراشملا باحصأ دارآ امإو « طسوتملا رحبلا ضوح ىلع رصتقت

 راصخلا كلذ اودمب نأ ىطسولا روصعلا رخاوأ ىف ةيبيلصلا

 نكلو . ًايداصتقا رصم قيوطت لمتكيل رمحألا رحبلا ىلإ
 مزاتسي ناك رمحألا رحبلا نع ىصقألا قرشلا ةراجن عطق
 رحبلا قيرط ريغ رخآ قيرط نع ثحبلا وه لوألا : نيرعأ
 رصحيب رمت نأ نود ايروأ ىلإ قرمشلا ةراجن هكلست رمحألا
 ىدحإ ةفلاحم ىباثلاو « كيلاملا ةطلس (همكحم نيذللا ماشلاو

 نم رمحألا رحبلا لخدم برق ةعقاولا ةيمالسإلا ريغ ىوقلا

 ةراجتلا عطق ىف نييروألا نييبيلصلا دعاستل بونجلا ةيحان
 . رحيبلا كلذ قبرط نع كيلاملا ةلود ىلإ ةدراولا

 ثحبلا ىف العف تعرش « اونج» ناف « لوألا سمآلا نع امأ

 ثحبلا ا+ ىدأ ىتح ء دنهلا ىلإ اهبلصوب ديدج رخآ قيرط نع
 ةبجاوم ىف  ةيق.رفآل ىبرغلا لحاسلا ءازجأ ضعب فشك ىلإ

 فشك ىلإ تدأ ىتلا دوبحلل ةمدقم دع امم س ايرانك رزج

 باحصأ نأ ىلإ اذه . دعب ايف اصلا ءاحرلا سأر قيرط
 ريع سماخلاو ريع عيارلا نيئرقلا ىف ةيبيلصلا تامورسشل
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 قيرط ريغ رخآ قبرط نعشحبلا ةركف مهتاعورشم ىف اولوانت
 عورمسملا كلذ نمو . ىصقألا قرسشلا تالغ ىلع لوصحلل رصم

 عبارلا الوقين ابابلا ىلإ ناكسسن ارفلا نابهرلا دحأ همدق ىذلا
 رصمو رمحألا رحبلا نع دنا ةراج ليوحتتب هيف بلاط ىذلاو

 ىلع ىرغصلا ةينيمرأو قارعلا لامش مث سرافو جيلخلا ىلإ
 نفسلا موقت كانه نمو ؛ ىرغصلا ايسأل قرشلا ءىطاشلا
 . برغلا ىلإ ةيويسالا رجاتملا لقنت ةييروألا

 ةديدج قرط ةدع ةصهأ ترهط نأ ثسلن / اذكهو

 قيرط ريغ - هلباوتو ىصقلا قرسششلا تالغ ىلع لوصحلا
 سربق قيرط اهمهأو قرطلا هذه لوأ ناكو . كيلاملاو رصم
 قرط اهناثو ؛ زيربتو قارعلا لامثو ىرغصلا اينيمرأ ىناومو
 تارفلا ىلإ ارب اهمو بونيسو نوزيبارط ىتاوق دوسألا رحبلا

 ايسور بونح قيرط  اهفعضأ وهو س اهئلاثو ؛ زيربتو
 لوألا قب رطلا ىلع لابقإلا ىدأ دقو . ىصقألا قرشلاف زاقوقلاف

 . ىرغصلا ايسال ىبونلا ءىطاشلا ىلع سايإ ءانيم شاعتنا ىلإ

 نيمأت ىلع تدعاس لوغملا عم نمرألا ةقادص نأ ىف كش الو
 . هطيشنتو قيرطلا اده

 ديدج قب رط نع ثحبلاب صاخلا لوألا هاجنالا نع اذه

 هدب



 ا ا 00 احم ع

 رجآلا رجببلا قالغإ 0550 رصم ىلع ىداصتقالا اصخلا
 « ةثبْطلا نم لضفأ اودجي مل نييبيلصلا نإاف ؛ بونلا ةيحان نم
 مهعم قافتالا نكمأ نويحيسم كولم اهركح ىتلا ةلودلا هو

 بونجلا ىتيحان نم ىندآلا قرشلا ىف نيماسملا دالب قيوطن' ىلع
 « ةثيخلاب اهلص ةيوقت ىلع ةيوبابلا تصرح كلذل . لاهغلاو

 كولم ىلإ 195 ةنس مث #1..م ةنس ءارفسلاو لسرلا تاسرأف
 ةثدللا كلم ىلإ ةرافس اسنرف كلم لسرأ مك ؛ ةعبجلا
 ٍ . 1 ةنس

 ىبروألا برغلا نيب ةرركتملا تالاصتالا هذه نأ ودببو
 تحج ىرخأ ةيحان نم نييحيسملا ةثدسلا كك ولمو ةيحان نم

 ةرئاد لخاد مهذجو نيماسملا دض ةشبخلا كولم ةراثتسا ىف

 + مسرد ( ةنبخا كلم نأ كلذ نم . ةيبيلصلا ةكرخلا
 ١مم ةنس ةيردنكسإلا ىلع سربق كلم نانح زول سرطب ةراغإ

 ني تمم ايش هلا ناحاو ن6 دع نيس كاد للا ردا ع
 نكلو . ًايرحو ًايداصتقا اهقيوطن متي كلذو « بونجلا ةيحان

 سرطب باحستاب ةشيخلا كلم ىلإ رابخألا تءاح نأ ثيلت مل
 و.



 مثدالب ىلإ شابحألا داء ذئدنعو « ةيردنكسإلا نم نانحز و

 ار نم ًاريثك اودقف نأ دعب

 راصح ةركف نع اولخت ل ةعدطل كل را نإف كلذ عمو

 لوألا قاحسإ نأ ليلد « بونجا ةيحان نم اهتجابمو رصم

 ةيبيلص ةلمحبب مايقلا دارأ ( ١514 - ١498 ) ةعيحلا كلم

 لسرأو ؛ بونخلا ةيحان نم اهمهديف © رصم دض ىربك

 موحبع مايقلا ىف هتادعاسمل مثوعدب 5١مل ةنس ابروأ كولم ىلإ

 كلملا لوسر نأ مجارملا ىورتو . لامشلا ةيحان نم رصم ىلع

 هما ًاملسم انسراف ًارخات ناك ايروأ تفرغ . كل وام لإ فاكيسا

 نافعا لوسرلا اذه حجم دقو . ىزيربلا نيدلا رون ىلع

 متو ؛ ىبروألا برغلا ماكَح ىلإ ةشبحلا كلم ةلاسر غالنإ ىف

 بونملا ىتيحات نم رصم ةجابمل ةحودزم ةطخ ىلع الاعف قافنالا

 ةشيحلا ىلإ كلذ دعب ىزيربتلا ةدوع دنع ثدح نكتلو . لاهغلاو

 ىابسرب ناطلسلا هلتقف « هرمأ فشثتكا نأ رصم قب رط نع

 ,ةتاحمارج

 ةشيخلا كلم ةوعد ناف ىزيربتلا لتقم نم معرلا ىلعو

 سنوفلا نأ كلذ نم . ابروأ كولم ضعب نم الوبق تفداص

 ءىطاوش ةجايملل هلوطسأ دادعإ ىف عرش ةنوغرأ كلم سماخلا

51 



 هتين نسح اهف دك وب ةشبللا كلم ىلإ ةرافس لسرأو « رصم

 كلم رهظأ كلذك . نيفرطلا نيب ةرهاصم دقع قبرط نع

 اسن رف لاغشنا نم معرلا ىلع عورسشملا كلذب ًاريبك ًاماّتعا اسن رف
 . ارتلجملا دض ماع ةئاملا برحبب ذئدنع

 قبرط فشك ىف ىلاغتربلا اماح ىد وكساف حجن نأ ناك من
 ةيرض كلذ ءاخ ؛ ( ١و9  4١هال ) اصلا ءاجرلا سأر
 كيلاملا ةلود تلظ ىتلا ةددرفلا ةءيراحتلا ةناكملا ىلع ةيضاق

 نييلاغتربلانيب كلذ دعب تبثن ىتلا برخلا ىفو . اليوط اه عتمتت

 ةدعاسم ىف رفاو مهس ةثدطلا ةلود تمهسأ « كئلااملاو

 نيملاغتربلا نيب ةيدولا تالاصنالا نأ عقاولاو . نيبلاغتربلا

 ءاجرلا سأر قيرط فاشنك | لق العف تأدب شاحألاو

 كلذ فاشنك ١ دعب الإ وقت ل تالاصتالا هذه نكلو ؛ اصلا
 ةنس ةرافس ىف اموعبم ةثدملا ةكلم ةناليه تلسرأف 6« قرطلا

 كبنلاملا دض ةبقاقتا دقع ىف هتضوافمل لاغتربلا كلم ىلإ ٠

 ةشبللا ةكلم اهتلسرأ ىتلا ةلاسرلا سعأ نم انمهيو . رصم ىف
 ققح ؛ ةحصاولا ةيبيلصلا حورلاب تحفط اهنأ ىاغتربلا كلم ىلإ
 تدبأ 5 ؛ « نيماسلا رهاق » بقلب لاغتربلا كلم تنقل اهنأ
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 رحبلا لفقل ةمزاللا نفسلاب نويلاغتربلا اهدمي نأ ىف اهتبغر
 . ايوج بدنملا بايو الامث رولا دنع رجآلا

 انف مي اي

 ةداخلا ةيبيلصلا تاءورسثملا هذه نأ ظحالا هناف « ًاريخأو

 ام لاط ىرخأ ةركفب ةبوحصم رصم ىلع ىداصتقالا راصحلاب

 ىلع ءاضقلاو رصم عبوج' ىف « ةيبيلصلا بورحلا ةاعد ا ىدان

 عجارملا ىف كانهو . ةشبيحلا ىف لينلا ىرجم ليوحتب اهلهأ
 ةرم نم رثك أ اودده ةشبحخللا كولم نأ ىلإ ريشدام ةس رعلا

 تلظ دقو . رصم عيوجتل مثدالب ىف لينلا ىرجم ليوحتب
 ىتح ةييبلصلا بورحلل نيسمحتملا لوقع دوارت ةركفلا هده

 كلم ىلإ هنوغرأ كلم سنوفلأ لسرأف « ىطسولا روصعلا ةبراهع

 لينلا ىرجم ليوم ىلع لمعي نأ هنم بلطي ١46٠ ةنس ةشبحلا
 سنوفلأ موقي ىذلا تقولا ف بونجلا ةيحان نم رصم ةمحابمو
 نييلاغتربلاو كيلاملا نيب عازنلا دتشا املو . ماشلا دالب وزغب

 كركوبلا لسرأ ؛ حلاصلا ءاحرلا سأر قبرط فشك بقع

 هدادمإ بلطي لاغتريلا كلم ىلإ - ىللاغتربلا لوطسألا داق

 لمعلل ضرألا رفحو روخصلا عطق ىلع نيب ردملا لاعلا نم ددعب

 نيب روألا داقتعا ىلع لدب امم ؛ لينلا ىرجم ليوح ىلع ًاروف
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 . 22>عورشملا كلذ ذيفنت ناكمإ ىف ًاعيجج شابحألاو

 ةركف نأو ؛ مالحأ ثاغضأ الإ نكن مل نييييلصلا ماهوأ

 جسدت م لسلا ىرع لوح : كف وأ ىداصتقالا راصحخلا

 . ةعرك ةرح ةاح ىف هقحب نمّديو هللاي نمؤي بعش ةوق مامأ

 )١( روشاع حاتفلا دبع ديعس : رظنا تاليصفتلا ىلع فوقولل :
 .ؤ#إإ4 - ١ا».ه صا( ج ةيبيلصلا ةكرحلل
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 ةيديلصلا بور ا
 اييروأو ةيقرشمأ لامش

 ىضاملا ف ضعبلا نظ م ب ةيبيلصلا بو ركل تناك وحسم

 نيماسملا نم ةسدقملا ىضارألا دادرتسال ةكرح درج ا

 رصتنقال ؛ ىضارألا كلت ىلإ نيدصاقلا برغلا جاجح ةيامحو

 عسوأ تناك ةيبيلصلا ةكرحلا نكلو . ماشلا دالب ىلع اهئادبم
 ىبروألا برغلا هب سفن ىذلا سفنملا تناكابنإ « ريثكب كلذ نم

 هتيغر نعو 6 ةيحان نم ةينيدلا هتسامح نع ىطسولا روصعلا ىف
 عاضوألا ىلع هئروث نعو « ةيناث ةيحان نم راعتسالاو عسوتلا ىف

 نم ابروأ برغ تداس ىتلا ةيداصتقالاو ةيعاتحالاو ةيركسشلا

 ناديمب ةدودحم ةيبيلصلا ةكرخلا نك مل كلذ ىلعو . ةثلاث ةيحان

 اهراث لعتشن نأ نكمملا نم ناك امنإو « دحاو دلس وأ نيعم

 اذكهو . نيماسم ىلع نوبيرغلا نويييلصلا هيف رثعب دلب لك ىف
 اينابسأو ىرغصلا ايسآو ةيقبرفأ لامش ىن نيماسملا دالب تراص

 ةفورعءملا نيدايلا ىلإ ةفاضإلاب كلذو ؛ ةيبلصلا ةكرعملل نيدايم

 . طسوتملاو رمحألا نيرحبلاو قارعلاو رصمو ماغلا ىف

 نيب رغلا نييييلصلا رظن ىعرتسي لظ ةيقيرفأ لامش نأ عقاولاو
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 يو ا ماقف ١ا/ ءةنس تناك ىتح « ركم تقو ذنم

 اف ده تاذلاب سل ون راتحاو مل ةنماثلاب ةفو_رعملا ةيبملصلا

 ءاجنال احضاو اببس خييراتلا فرعي ال مويلا ىتحو . ةلمخلا كالثل

 كلذ ىف سنون ريمأ نأو اهسال « سنوت ىلإ هتلمحو عساتلا سدول

 تناك - ىصفخلا هللاب رصنتسلا دمتم هللا دمع وبأ وهو - تقولا

 همهتا دقل ىتح « ايروأ ىف نييحيسملا ماكحلاب ةبيط تاقالع هطب رت

 .« نيماسلا رومأ ىلإ نأ حلصيال » هنأبو حنرفلل هلويب ىزيرقللا
 ةحينت لشفلاب تءاب دق سنو ىلع عغاتلا نجوا لح تا انو

 نأ ىتح « نييبيلصلا ركسعم ىف ضارمألا ىشفتو وللا ةرارحل

 ع ١١/٠ ةنس سطسغأ ىف سنون ىف تام هسفنن سول كالملا

 نييييلصلا ركف نع باف ةيقيرفأ لامهش نأ كلذ ىنعم سيلف
 . ىطسولا روصعلا رخاوأ ىف مهعيراشمو

 نامور وهو - ةيبيلصلاتامورسشملا باحصأ دحأ نأ كلذ نم

 ةيقرفآ لامش قيرط كلسن ةيبيلص ةلمحمب مايقلاب ىصوأ - لول

 هللا رع اذه لول نامور نإ لب . ماشلاو رصم ىلإ لوصولل

 ريشبتلا ىف حالسلا لغتس نأ دارأف « اب مهافتلا داحأو ةبيرعلا

 هتمبمب ماق العفو ؛ ةيشرفأ لامش ىف نيماسملا نيب ةيحسيسملاب

 ثيل ملو . 80*1١ ةنس ةيقيرفأ لام ىف ىلوألا ةيريشبتلا
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 ىلع ضحلاو كرمشلاب نييصفخلا دالب ىف لول نامور مها نأ
 درطلا ىلإ ةبوقعلا هذه تففخ مث مادعإلاب هيلع كش رفكلا

 ةيقبرفأ لامش ىلإ داعو ظعّتب ل لول نامور نكلو . دالبلا جراخ

 « نيماسلا نيب ةيحعسسملا سشن ةلواك4و ةركلا ةدواعمل ١ 7*ءام ةنس

 ةءاجب ةنادم ىف نامور لزن ةدملا كلم ىفو . ريربلا ةصاخبو

 بلطي و نيماسملا ءاماعلا ضعبب لصتي نأ عاطتسا ثيح « رئازجلاب
 ماعلا ىأرلا راث نأ ناكو . ةييد تاعوضوم ىف مهرظانم

 نجسلاب هيلع كف « رشبملا كلذ بيلاسأ ىلع ةياجب ىف ىمالسإلا
 . دالبلا نم اهدعب درط « ربشأ ةتس

 ريكفت ىف ةصاخ ةناكم لتحمي ةيقب رفأ لامش لظ اذكهو

 هيف تمهس أى يلص لوطسأ عمجم ىت> ةيبيلصلا تاعورشملا باحصأ

 ءاليتسالا لوطسألا اذه عاطتساو ؛ اونجو ازيبو ةيلقص

 . ةيقرفأ لامشب سباق جيلخ ىف ةعقاولا ةيرج ةريزج ىلع
 رصنتسملا دمحأ سايعلا ىلأل ذئدنع ةعباتت ةري زا هذه تناكو

 اهيلع ىلوتساو اهنع عافدلا عطتسإ ملف ؛ سنو ىف صفح ىنب ريمأ
 ١7 .٠ ممل ةنس ةءوعص نود نويبيلصلا

 عجش ةيرج ةريزج ىلع ءاليتسالا ىف حاجنلا نأ ودبو

 نيماسملا دض ربك أ ةيبيلص ةلمحمب مايقلا ىف ريكفتلا ىلع اونج
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 داّتعالا نم اون سال ناك ةلاللا هذه ىفو ؛ ةيق.رفأ لامشب

 مث نأ ناكو . ىربكلا ةمروألا لودلا ىدحإ ةدعاسم ىلع

 نين وت كيك يام ةلدع :ءاقللا امن نقو ا ونعن نعي ءنايقألا

 نيس روآلا عامطأب سنون راثئتسال ليلعت اندل دجوب الو . تاذلاب
 ًاريثك لعج امج « ىراحتلا اهعقوم ةيمهأ ىوس ةبقحلا كلت ىف

 نوددرتب س نيبلاطيإلا ةصاخبو ل نيمروألا راجتلا نم
 ةبرج ةريزج نع الضف ©« ساقو سقافسو ةءديلاو ةسوس ىلع

 . انضوأ نأ قبس 6 ١مم ةنس نومروألا اهلع ىلوتسا ىتلا
 ابطاشن و طسوتملا رحبلا ضوح ىف طسوتلا سنوت عقوم نإ مث

 نيماسملا ةنصا رق نم ريثكل ةبيط دعاوق اهناوم لعج ىراحتلا
 ةيلاطبإلا ليطاسألا ىلع ةراغإلل ةفيفخلا مهنفس اوحلس نيذلا

 طسوتملا رحبلا ضوح قرش نم اهنايرفس ءانثأ ةيلاطبإإلا ريغو
 . لاومأو عئاضب نم هلمحت ام بهنو سكملابو هيرغ ىلإ
 ءىطاوش ىلع انايحأ ةنصارقلا كئلوأ ءادتعا نع الضف اذه

 ظوحللاو . طسوتلا رحبلا ضوح ىف ةيروألا رزاو نادلبلا
 ؛ داهجلاو ةنصرقلا لامعأ نيب اوقرش مل ربريلا ةنصارق نأ

 دض ىنيدلا داهبجلا عاونأ نم امون تاراغإلا كل ىف اوأرف

 ةدعاسم ىلإ انايحآ اودمع مهسفنأ نييصفخلا نأ ليلدب ؛ نييحييسلا
 مل



 تدمتعا ىتلا ةيلاطيإلا تايروبمجا نكلو . مهعيجشتو ةنصارقلا
 ؛ تاءادتعالا كلت نع توكسلا عطتست مل ةراجتتلا ىلع اهتايح ىف

 ١و٠ ةنس ةيبيلصلا مهلمح اوبهجوب نأ ةءيونخلا راتخا كلذلو

 ةنصارقلل زكرم ربك أو سنون عالق ىوقأ اهفصوب ةءدهملا دض
 . ىراجتلا اهزكر» ةيمهأ نع الضف ةبق رفأ لامعب

 ةكراشم ىلع اسنرف كلم سداسلا لراش قفاو نأ ناكو

 . 1808٠ ةنس فيصىف ةيدهملادض تيجا ىتلا ةلا كلت ىف ةءوبجلا

 تلصو نييبيلصلا تاكرحم رابخأ نأ نودلخ نبا ىور.و

 رصنتسلل ىتاثلا دمحأ سابعلا بأ عماسم ىلإ ركبم تقو ىف

 لهأ رقنتس, » سراف ابأ ريمألا هنا لسرأف « سنو ريمأ
 دقف كلذ عمو . « كانه لوطسألل ادصر نوكنيو ىحاونلا

 مث نمو « ةمواقم نود ءىطاشلا ىلإ لوزنلا نوديلصلا عاطتسا

 رمتسا راصخلا نأ ىلع . ةيدهملا ةرصاحم ىف ةرشابم اوعرش
 ؛ مدقت وأ رصن ىأ نويييلصلا ققحي نأ نود عيباسأ ةعست
 شيلا ىلع بلغتلا اوعاطتسا مهالو ةندملاماحتقا ىف اوحجأ الف
 . ةءدبلا ذاقنإل ةيقبرفآ لامش ءارمأ هسأر ىلع رضح ىذلا ىوقتلا

 نؤملا تصقانتو فيصلا ةرارح هتف تدتشا ىذلا تقولا ىف اذه
 ىلاع ىتلا برشلا هايم ةمزأ نع الضف 6« نييييلصلا ركسعم ىف
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 ريثأت تحت نيبييلصلا عسي ملو . ريثكلا ءىشلا نويييلصلا اهنم
 افده اوققحي نأ نود ءالجلاو حلصلا بلط ىوس فورظلا كلت

 كلت فص نودلخ نبأ لعج ام ؛ مهتلمح فادهأ نم ًادحاو

 . نيماسلا شوي ًارصن و نييحيبسلل الشف تءايح اهنأب ةلجلا
 رخاوأ نيب روألا تاج نم ىبرعلا برغملا لس مل اذكهو

 ةيبيلصلا بورحلا نأ نيخرؤلا ضعب ررق ىتح « ىطسولا روصعلا

 رشع سماخلا نرقلا ىف برغلا ىلإ قرشملا نم اهناديم تلقت
 رودلا كلذ ىف برغملا ىلع موجملا ةكرح معزت دقو . تاذلاب

 ءازجأ لالتحا ىف نوينابسألا حجنف « نويلاغتربلاو نوينابسألا
 نيح ىف « ممل امالق اهف اوماقأو اهونصح رئازجلا لحاس نم

 ءازإو . ةيقيرفآأل ىبرغلا لحاسلا نم ءازجأ نويلاغتريلا لتحا
 نأ ىوس ةيراغملا عسي ملد برغملا دالب ىلع ةبيروآلا تاجحلا

 مايقلاو ةبيروآلا ليطاسألا ىلع قيرطلا عطقل نفسلا اوحلس
 ةءرحببلا لامعألا كلت ىفو . ابروأ ءىطاوش ىلع ةداضم تابع

 نرقلا رخاوأ ىف ةييروالا ىوقلا دض برغملا اهب ماق قتلا
 لامعأ خيراتلا ركذي 6« رشع سداسلا لئاوأو رششع سماخلا

 « نيدلا ريخ هيخأو سور.رب مساب فرع ىذلا بوقعي نب جورع
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 جعزأ لكشب ةيبروآلا روغثلاو نفسلا ةمحابم ىف ادتشا دقو

 . نيسروألا
 كارتألا ةوق هيف تلحفتسا تقو ىف تاحملا كلت تءاح دقو

 . ابروأ نم ةيقرسثلا ءازجألا ىلع مهرطخ دادزاو نيبن املا
 نييحيسملا نيسروألا نيب بورحلا دادتشا نأ ىف كش الو

 « ىرخأ ةيحان نم نيماسملا ةبراغملاو نيبت معلا نم لكو ةيحان نم
 لماوعلا نم ناك ؛ ةحاو ةيئد ةحسم بورحلا هذه ذاخلاو

 دجي مل ًاريخأو . ةبراغملاو نيبنامعلا نيب براقتلا ىلإ تدأ قا

 ىلوتساف « ةينامعلا ةلودلا فدك ىف لوخدلا نم ادب برغملا

 . 18684 ةنس سنون ىلع مث ١6٠8 ةنس رئازجلا ىلع نوبنامعلا

 انف من نت

 نرقلا ىف ًاريطخ ًاروطت دهش ىندآلا قرشلا نأ عقاولاو
 اعاسنا مهلود عاسناو نييئ اعلا ذوفن دايدزال ةجيقت رقع عبارلا

 ةوقلا اودغ دق نوين املا ناك اذإ و . مهما ريج باسح ىلع ًاعبرس

 « رسثععي ارلان رقلا رخاوأ ىف ىرغصلا ايسا ىف ىربكلا ةيمالسإلا
 ةيطن ريبلا ةلودلا باسح ىلع ةيعسوتلا مهتكرح لعج كلذ ناف

 رظن ىف ودب ابروأ قرش ىف ةيحيسملا ىوقلا نم اهريغو
 ىأرلا نأ ىتح ؛ ةريطخ ةشد ةحسم تاذ نيرصاعملا نيس روألا
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 نوي رولا اهدعأ ىتلا تالا رابتعا وه خيراتلا ىف بلاغلا

 ىباعلا عسوتلا فقول ريششع سماخلاو رشع عيارلا نينرقلا ىف
 قرش ةباجخ نوي روألا ا ماق ةيبيلص تالمح « ايروأ قرش ىف

 نوبن امعلا اه ماق ىتلا ةيمالسإلا عسوتلا ةكرح نم ابروأ

 ٠ ةيحيسملا بوعشلا باسح ىلع
 ةيروألا ةراقلا ىلإ روبعلا ىف اوحمت نييناثعلا نأ كلذ

 تقولا كلذ ذنمو « رسثع عبارلا نرقلا نم لوألا عبرلا ىف

 نييخيسملا باسح ىلع عيرسلا عسوتلا ىف اعسو اورخدب مل
 ىلع مث 17614 ةنس ىلوسلاف ىلع اولوتسا ىتح ابروأ قرسش ىف
 ةينيطنطسقلاب نوبن املا طاحأ اذكهو . 9مىإم ةنس هنردأ

 نالاسلا ةافو دنع ىبروآلا ملاعلا نيبو ابنيب ةلصلا اوعلدقو

 . ٠١ه ةنس ىبامعلا ناخروأ

 برصلا ةيروطاربما دوجو ىف نأ ىبروألا برغلا نظ ايرو

 نكلو ؛ ابروأ قرسش ىف نيينامعلا عسوت فقول ًايفاك ًانامض
 زجاخلا كلذ مطحي نأ عاطتسا ىنائعلا لوألا دارم ناطلسلا

 دعبو 6 14/1 ةنس ازتراملا دنع برصلا ىلع ًاراصتنا زرحأو

 وفوسوك ةعقوم ىو . نيبنامعلا ةضبق ىف ايراغلب تطقس كلذ

 اودغ كلذيو برصلا ىلع ًاراصتنا نوين معلا زرحأ ١94 ةنس
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 عسوت ءارج نم ىبروآلا برغلا عزف نأ ناكو . ناقلبلا ةداس

 ميسارم تردصف « ايروأ قرش ىف هجولا كلذ ىلع نيينالا

 دض ةييلصلا برحلا نالعإلا )م48 ل 1و4 ةنس ةيوبإب
 ىرجت تادادعتسالا تذخأ ام ناعرسو . نيماسملا نانافلا

 كراش ىتلا ةلخ ا ىهو « ةرظتنملا ةيبيلصلا ةامجلل ىبروألا برغلا ىف

 نع الضف ؛ نويرجلاو زيلجتإلاو ناملآلاو نويسنرفلا اهف
 ايلاطيإو ايميهوبو ادنلوب نم اودفو نيعوطتملا نم ةريبك دادعأ

 ادوب ىف تعمتجا ١45 ةنس ويلو رخاوأ ىفو . ايناسإو

 « لتاقم فلآ ةثام نم رثك أ اهتدع تغلب ىتلا ةيببلصلا شوملا

 دض ةدحاو ةعقوم ىف كرتشا نييبيلصلا نم ددع ريك ! وهو

 .: ةيبيلصلا بورحلا خيب راث ىف نيماسملا

 نولوتسي بونادلا ءاذحب مهفحز ىف نويبيلصلا رمتسا دقو

 نم نولتشو © ىرخأ دعب ةدحاو نيبن الل ةحاتلا ندملا ىلع

 نويناهعلا لصو ًاريخأو . رخآ نع الوأ كارت نم ابف

 بونادلا ىلع ةيناثعلا لقاعملا نيف ارد نسيلونوعب ةندم ىلإ

 شيلا ربظ نأ ثبلي ملو . اهتاصحخل اهمامأ نيزجاع اوفقوق
 نويبيلصلا وقب مل ذئدنعو « دب زباب ناطلسلا ةدايق تحن ىبامعلا
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 رخاوأ ىف ةقحاس ةعزمملا مهم . تلحو « نيين اهعلأ مامأ دومصلا ىلع

 . 155 ةنس

 ةغبص تاذ ةريبك ةيبيلص ةلمح رخآ سيلوبوقين ةلمح تناكو
 مظعم ىلع ةيلعفلا مهت”رطيس قيقحم نم نين اعلا نكم ام « ةيلود
 ىتلا ةبرضلا نم اوديفتس نأ نوبيروألا لواح دقو . ناقلبلا

 ١4٠9 ةنس ةرقنأ ةعقوم ىف ةيناهعلا ةلودلاب كنلروميت اهلزنأ
 ١ نم ناقلبلا ررحم ةديدج ةيببلص ةامجخ ةيونابلا تعدف

 عرسأ ناك ىباهعلا ىناثلا دارم ناطلسلا نكلو . ىاُمعلا

 انراق دنع مهئافلحو نيب راغنحلاب ىربك ةعيزه لزئأف 6 لمعلا ىف
 امل اعد ىتلا ةيبيلصلا ةلّا كلت اضيأ تلشف كلذو . ١444 ةنس
 نم اهل طاحأ امع الضف « ةلداركلا دحأ اهف هنع بانو ابابلا
 . حضاو ىنيد روعش

 6 14م8 ةنس نين اًمعلا ةضبق ىف ةينيطنطسقلا تطقس اريخأو
 لواحو ؛ ةمدصلا كلتل ىبرغلا ىحيسملا ملاعلاو ةيوءابلا تزتهاف
 ةيبيلص ةامح عورشم عض, نأ ١451 ةنس ىباثلا سوي ابابلا
 . ييراتلا بتك اهنع ىكمحت ىتلا ةيبيلصلا تالمملا رارغ ىلع ىربك
 ىنروألا برغلا ناك ذإ « ميرلا عم تيهذ ابابلا ةوعد نكلو

 نيس روألا فرجيي ةضيلا رايت ذخآو ةديدج روصع باوبأ ىلع
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 ىمحأ اقايسنا نيدلا لاحرو ةيودابلا ءارو اوقاسنب نأ اوضفرف
 لظ ىتلا ةمخضلا تايحضتلا عم بسانتت ال ةعص فادهأ قيقحتل

 امدنعو . ةحضضاو ةرمن نود ةلبوط انورق اهلمحت ىبروآلا برغلا

 طسو هبلق ةسانأ|لا بيل اديحو هسفن ىناثلا سوم ابايلا دحو

 ةيبيلصلا ةلحاب هسفن مايقلا ىلع ممص « هروعش ردقي ال عمتجم
 « ابسأر ىلع رحخخأو نفس ةدع ايابلا عمس نأ ناكو . ةموعزملا

 ايابلا كلذ تاق « هنع نفسلا ةراحب ضفانأ ثيط مل نكلو

 . 15571 ةنس انازرح

 26 6 د

 غب ارلا نين رقلا ىف تبتتا دق ةيبيلصلا ةكرعملا تناك اذإ نكلو

 ؛ ىتدألا قرسلا ىف نيماسلل ةفث ناحجررب ردع سماخلاو رشع

 سلا ىبتا ثيح ؛ اينابسأ ىف ةيسكع تناك ةكرعملا ةجينت نإف

 ةري زكا هبش نم ايئاهن نيماسألا درطب رششع سماخلا نرقلا ةياهنىف
 نيماسملا نأ ىوس ةرهاظلا هذحل ليلعت دجوب الو . ةينابسألا
 ةكرح زكرمو ىنالسإلا ملاعلا بلق نع نيديسب اوناك اينابسأ ىف
 ةراقلا نع أ زحتن' ال ةعطق انابسأ تناك ىذلا تقولا ىف ؛ دابجلا

 باق نمو ةيوبابلا نم نيسرق اهف نويحيسملا ناكو ؛ ةيبروألا
 .نيتلداعتم ريغ نيتفكلا| لعج- ىذلا ىمآلا 6 ىبر غلا ىجييسملا ملاعلا
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 مهترطيس اوطسب مل مهنأ اينابسأ ىف نيماملا نع فورعملاو
 لاهغلا ىن ةعساو ءازجأ تملظ اعاو ؛ ةريزجلا هبش عيمج ىلع اقلطم

 تالءود تماق ءازجألا كلت ىفو . مهذوفن جراخ برغلاو
 ىو « اهريغو لاغتريلاو نويلو هنوغرأو هلاتعق اهههأ ةيحيسم
 ىعسلاو نيماسملا ةمواقم ةكرح اهنم تقلطنا ىتلا تالبودلا
 مهل ود فعض حضتا امدنع ةريزدملا هبش نم مهحارخإل

 ء سلدنألا ىف
 ىطخمب ريست اينابسآ ىف ىحيسملا عسوتلا ةكرح تذخأ دقو

 دك ملف ؛ رسثع ثلاثلا نرقلا ىف نيماسملا باسح ىلع ةعيرس
 ١١٠ ةنس نويل عم ةدحولا ققحي هلاتشق كلم ثلاثلا دناندرف

 ةنس سلدنألاب ةيومآلا ةقالخلل قباسلا رقملا ةبطرق حتف ىتح
 ىلوتسا 1؟414 ةنس ىفو . ةيئاردتك ىلإ اهعماح لوحو ١5

 سداق ىلع ىلوتسا 6 « نيماسملا نم هيليبشأ ىلع كااثلا دناندرف
 طيحملا ءىطاش ىلإ لصو كلطو ؛ ١88٠ ةنس شيرشو

 ةيسرم ىلع رشاعلا سن وفلأ هتقيلخ ىلوتسا نيح ىف ؛ ىسلطألا
 اذه . ةنئوغرأ كلم لوألا سميج ةدعاسع ١9555 ةنس

 ةثدحلا اهدودح ىلإ 1859؟ةنس لاغتربلا هيفتلصو ىذلاتقولاىف
 نيماسملل قس كلديو . نيماسملا نم برغلا ملقإ تعزتنا نأ دعب

 ىلا



 مهل رد ثيح « بونجلا ىف ةطانرغ ةعطاقم ىوس اينابسأ ىف

 . نامزلا نم افصنو نين رق تغلب ىرخأ ةرتف اوشيع نأ

 لوطىلع اوماستسا سلدنألا ىف نيماسملا نأ كلذ ىنعم سيلو
 ريمأ ربع دقف « مهتلود راودآ نم ريخآلا رودلا كلذ ىف طخلا

 ريمأ هيلإ مظناو ريبك شيج سأر ىلع قراط لبج- قيضم ساف
 هلاتشق كلم نكلو . فيرط نورصاحي ايع اوذخأو ةطانرغ
 ؛ 14٠ ةنس وزغلا كلذ ةبجاومل عرسأ رشع ىداخلا سنوفلأ

 « مهلقاعم ضعب ىلع ءاليتسالاو نيماسملاب ةعزه لازنإ ىف حجو
 ىداحخلا سنوفلأ ناكو . ةيقبرفأ ىلإ بحسنب ساف ريمأ لعج ام

 لوصو نود لوحيل قراط لبج ىلع ءاليتسالا ىف عمطي رشع

 .ةطانرغ ىف مهناوخإ ىلإ ةيقبرفأ ىماسم نم لبقتسملا ىف تادادمإ

 ةكرح لش ١65٠ ةنس ابروأ ىف دوسألا ءابولا راشتنتا نكلو

 . عورشملا كلذ ذيفنت نود لاحو اعيمج نيموكحملاو ماكحلا

 نرقلا رخاوأ ىف ةنوغرأو ةلاتشق ديحون ىدأ نأ ثيل لو

 بونج ىف نيماسملا قدحلا رطخلا ةدايز ىلإ رششع سماخلا
 ىذلا ىسنلا ءودحلا مثرغ ةطانرغ ىماسم نأ وديو . اينابسأ
 ؛ مهسفنأ ىلع اومسقناف « مهنا ريح نيب و مهنيب ةلصافلا دودخلا داس

 0م



 اياسح |ولمعت نأ نود اضع مهطع ةءراحم ىف مثدوبح اودددو

 ادب نأ ناكو . مثهدودح ىلع تماق ىنلا ةدحوملا ةيحيسملا ةوقلل

 عالقلاو ندملا تخاف ةنس ةطان رغ ىلع ىحيسملا موجمملا

 . نييحبسملا ىديأ ىف ىرخأ دعب ةدحأو طقاسنت ةيمالسإلا

 دوراللا مادختسا برعلا نم | وماعت' دق نوسروألا ناكو

 نيكلبلا وعظ: لا اتاعآ ىف ةوحسسلا انتلف ء ةيرانلا ةحاسألاو
 ءاليتسالا ىف ديدجلا حالسلا كلذ اومدختساو « مهحالسب

 تموأق دقف ةقلام امأ . نيماسملا نم ةشول م ةرول نصح ىلع

 احلف © ىغزلا دماح اهدثاق ةعاحش لضش ةفينع ةمواقم

 الب ازيإ ترضحو اهراوسأ تحت ماغلألا ثب ىلإ نويحيسملا
 تاوقآلا تدفن ىتح اهلاحر بولق ىف ةعاجشلا ريثتل اهسفن
 ةطس تطقس ١154 ةنس ىفو . ةازغلل تماستساف ةندملا ىف

 ةتس ةردان ةعاحش ىف مهمواقت تلظ نأ دعب نييحسملا ىدنأ ىف

 ىتلا ةطانرغ ىوس سلدنألا ىف نيماسال قب مل كلذب و . ربشأ
 ةياهن برق حالسلا ءاقلإ ىلإ ترطضا قّتح دانع ىف مواقنت تلظ

 نم طيحم طسو ةديحو اهسفن تدجو نأ دعب © ١19١ ةنس
 ةموعزملا ةدحنلا لوصول اهراظننا لاط نأ دعبو نييحيسملا

 الا



 برعلا ةلود تلاد كلذ. و . نيبن اعلا نيطالس وأ رصم كيلامم نم

 . اينابسأ ىف
 نيماسملا نيب تراد ىتلا بورحلا كلت نأ دكؤن انهو

  نيخرؤملا ةربمح ىفارتعاب تناك امإ اناسأ ىف نييحسملاو

 نم كلذ ىلع لدأ الو . ةببيلصلا بورا ةلساس ىف ةريخأ ةقلح

 مرح ىف اينابسأ ىف نييحيسملا دوبج كرابث تناك ةيوبابلا نأ

 نويحيسملا اهنش ىتلا بورا كلت نأ أك ؛ نيماسملا دض
 اجا ايفا راع مزون مدعو ناسألا اف كرس !يوغلا ف

 نييرسيوسلاك ابروأ برغ تايسنج فلتخم نم نوعوطتم
 ائاسأ ىلإ اوحزن ًاعيمح ءالؤهو ... ناملآلاو زيلجتإلاو

 . نيماسلا برح ىف ةيبيلصلا مهتسامح نع اوريعيل

 مالستسا بقع حوضوب تربظ ةيبيلصلا بصعتلا حور نإ مت
 مدع ىلع تصن ملستلا طورش نأ نم مغرلا ىل اعف © ةطانرّغ

 ناك طورسلا هذه نأ الإ ميلإ ةءاسإلاو نيماسملا نم ماقتن آلا

 دلب ىو ىتيدلا بصعتلا حورب حفط رصع ىف اهذيفنت بعصلا نم
 طوقس بقعأ اذكهو . بصعتلا كلذ ىف فرطتلاب هماكح فرع

 دالبلا ىف ىتب نك, لح ىذلا ىشحولا بيذعتلا نم ةحوم ةطانرغ
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 ريقغ غباسلا نرقلا ىف الإ ةجوملا هذه هتنت ملو . نيماسملا نم

 لتقو درسشش نم درشو بذع نم نيماسملا نم بذع نأ دعب

 سلدنألا ىماسم نم ىنن نم ةلمح نأ تبث دقل ىتح « لتق نم
 . ؟)ةمسن نييالم ةثالث تغلب ةطان رغ طوقس بقع

 )١( روشاع حاتفلا دبع ديعس : رظنا « تاليصفتلا لع فوقولل :

 »ها » ص اء ج ةيبيلصلا ةكرحلا ١ ل مه#١ .

 < يل



 ةيبيلصلا بورا سرمد نم

 ةبومد بورح ةلسلس ىف ةيييلصلا ةكرخلا نوريثك ورم

 نويتسلار قربلتلا اهنا سور تاهل في احللا
 فويسلا ةغل ادع مهافتلل ةغل ًاعيم اوفرعب نأ نود ©« هجول ًاينخو

 ةيسلصلا ةكرحلل ةمئاقلا ةروصلا هذه نأ عقاولاو . بارحلاو

 ىهو « ةكرللا كل“ هجوأ نم طقف دحاو هجو نع الإ ربعت ال
 ىتلا ةتباثلا ةقيقطلاف . خيراتلاو ةقيقللا نع نوكت ام دعبأ كلذل

 هذه نأ ىف « ةيبيلصلا ةكركا ةسارد دنع اهنع لفغن نأ حص ال

 لبق تناك ب اهعفاود تاتو اهضارغأ تددعت امهم  ةكرحلا

 برغلاب ىمالسإلا ىبرعلا قرشا هيف ىتتلا ًاعساو الاجت ءىش لك
 ةحاس ىف اب رح ءاقل نكي مل ءاقللا اذه نأو « ىحيسلا ىبروألا
 . قاطن عسوأ ىلع ايراضح ءاقل ًاضيأ ناك لب « بسك ىغولا

  ةيبيلصلا بورخلا رداصم ىف اليلق قمعتب نم بحعو

 ةيعاهجحالا طب اورلا ةوق ىدم سماب امدنع # ةبب رعلا ريغو ةبب رعلا
 ؛ رخآو نيح نيب ماشلاب نييبيلصلاو نيماسلا نيب ًاشنم تناك ىتلا
 نم . ةفلآلاو ةقادصلا دح انابحأ تغلب طباورلا هذه نأ فيكو

 ملا



 كلم  كلوف كلملل ناك هنأ نم ذقنم نب ةماسأ هءوري ام كلذ

 لصو ةج رفلا نم مشلح سراف ب ةيبيلصلا سدقلا تيب كلم

 سرافلا كلذ نكلو . هدالب ىلإ ةدوعلل مس جحلا ماشلا ىلإ
 ىعزالم راصو » هب سن اق « ةماساب لاصتالا ىلإ فدصلا هتقاس

 هجوتلا ىلع مزع اماف . ةرشاعلاو ةدولا اننيو « ىخأ » ىنوعد

 : ىدالب ىلإ رئاس انآ « ىخأ اب : ىل لاق هدالب ىلإ رحبلا ىف

 عب رأ نبأ وهو ىععم ىنيا نأكو كشنأ ىعم دفش نأ كادنرأو

 . « ةيسورفلا ملعترو ناسرفلا رص ىدالب ىلإ ب ةنس ةريشثع

 هعدوو « هبلط ةيبلت نع ىيلصلا هقيدصل رذتعا ةماسأ نكلو
 ؟29)بابحألا عادو

. : 

 ءابنانأ اضع لاتقلا تاقوأ دشأ ىف ثدحم ناك دقل لب

 ةهاك_فلا نولداش و « لاتقلا لوط ًاعيمح نويبيلصلاو نوماسملا
 ىلإ نودوعي ذئدنعو ماجتسالا ةرتف ىبتن نأ ىلإ ؛« فرطلاو
 هنأ نم ةماش وبأ خرؤلا هاور ام كلذ نم . ديدج- نم لاتقلا
 ١١5.٠ ةنس اكع ماهأ نييبيلصلاو نيماسلا نيب لاتقلا لاط امدنع

 «نييبيلصلاو نيماسملا» نيتفئاطلا نأ ثيحب ضعبلاب ضعبلا سنأ »

 قح بليف رهن س١ ص رابتعالا باتك : ذقته نب ةماسا )١(

 ملك



 ضعبلا صقرو ضعبلا ىنغ اع رو . لاتقلا ناكرتتو ناثدحت“ اتناك
 اموب اومئكسو . ةعاس دعب لاتقلا ىلإ نوعجر ب مث ؛ ةرشاعملا لوطل

 نأ ظح راغصلل سيلو رابكتلا لتاقتب © : ىل اولاقف

 دلبلا نم نايبص جرخأف . مكنم ىبصو انم ىص : نايبص عرطص

 نيماسملا نييبصلا دحأ بثوف « ب رفلا نم نييبص ىلإ « نيماسملا »
 ضرالا هب برضو هنضتحاف «© نيرفاكلا نييبصلا ددأ ىلع

 : اولاقو « نيراندب جم رفلا ضعب هنم هارتشاف ؛ اريسأ هذخأو

 « ! 2>هقلطأو نيراندلا ذخأف « ًاقح كريسأ وه

 ةيومد كراعم درجم ةسيلصلا بورما نكن م اذكهو

 ةيناسنإ تاقالع اهتللخم ابإو  اهمسا نم ودس اك ةرمتسم

 صصقلا نم ةعومم ةرصاحملا عجارملا نم تفطتقا دقو . ةديدع

 بس ةتيمهأ مغر س لمهم بناح نع ربعي صاخ ىزغم اهنم لكل

 . ةيبيلصلا ةكرحلا بناوج- نم

 ؛ ربك باق ح١

 ةزرابلا ةيصخشلا هفصو» «نيدلا حالصي ىبرعلا ترراتلا رخش

 هرمع ىذق ىذلا ريبكلا لطسلاو « ةيبيلصلا بورحلا ة خيرات ىف

 1١4. صا#» ج ؛ نيتضورلا باتك: ةماش وبأ ()

 مىب؟



 .ةبورعلا ضرأ نم نيبصاغلا ءالخدلا درط ىلع لمعلاو داهجلا ىف
 دسألا يلق دراشت,ر ةيصخشب نورخش. ةداع مهف نويروألا امأ

 ايروأ برغ ىف هدالب نم ىتأ ىذلا لطبلا ةروص ىف هنوروصو

 ءانبلا يمر" ىلع ايف صرح « ماشلا ضرأ ىف تاونس عضب ىضقيل
 نيماسملا ةب راح ىف ةرءاثملاو دلجلا نم ربظأو « هميعدتو ىيلصلا

 ركرحلا ىف اومهسأ نيذلا برغلا كولم نم رخآ كلم هرهظي مل ام
 ٠ ةيسلصلا

 نبدلا حالص روصت ةسروألا عجارملا تناكاذإ نكلو

 امهنم لك فقو نيذللا نيلداعتلل نيدنلا ةروص ىف دراشترو

 اريك اقراف ىسلن انثااف ؛ ةنيعم رظن ةبجو نع اعافد رخالل

 ةعاجشلا درجت سيل ةلوطبلا نإ . قالخ ألا ولثملا ىف نيلجرلا نيب
 قض, ىذلا ماحلا ىوشعملا اهناح امل ةلوطبلا نكلو « لاتقلا ىف

 ىرخأ ةرابعب و . ةيلاثملاو ريدقتلاو باجتإلا نم ةلاه اهبحاص ىلع

 « قالخألا نم ًانيعم ىوتسم ءىش لك لبق بلطتت ةلوطبلا نإف
 . ءادعألاو موصخلا ةلماعج قلعت, ايف ةصاخبو

 نم مك احلي دسألا يلق دراشترر ىرن ىذلا تقولا ىفو
 ةوسقلاو ناعألا ثكنو دوبعلا ضقنو ةغوارملاو ردغلا ىلإ ةرم
 بسكسعلا يلع  نيدلا حالصب اذإ ؛ نيماسلازم ىرسألا ةلماعمف
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 ىلع ىلوتسي داكن الف ؛ ةعرك ةلماعم نييبيلصلا ةلماعم ىلع صرح
 حمسيو « نييبيلصلا ءاسن نم اهيف نم حارس قلطي ىتح ةئيدم
 نأ كلذ نم . ندري ثيح ىلإ تامركم تاززعم جورخلاب نمل

 دكي ملهنكلو ؛ ١15١ ةنس نيفرطلا نيب ةمربملا ةيقافتالل ًاقفو

 ءاهز اوناكو » ىرسألا نم اهف نم عمح ىتح اكع ىلع ىلوتسي
 . « فيبلاب ابرضو ًانعط « ًاربص مهولتقو « لسم فالا ةئالث

 حارس قلطأ ذإ « نييبيلصلا نم سدقملا تيب ىلع ىلوتسا امدنع
 . نيملاس ةمرقلا ةيبيلصلا ندملا ىلإ جورب محل حمجو اهف نم

 ةمايقلا ةسينك مدهم نبدلا حالص نيفرطتملا ضعب بلاط امدنعو

 ىلع مهثاليتسا دنع نيماسلا هب اولماع ام لثع نييبيلصلا ةلماعمو

 نييحيسملا هاجم عاسنلا حور مازتلاو « ةيحيسملا ةسدقلا نكامألا

 ىف سدقلا هنع هللا ىضر رمع نينمؤملا ريمأ حتف امدنع » هنآل

 دودللا مدحلا - طانرأ ةحوز تعقو نأ ثدح دقل لب

 حالص ىلوتسا امدنع نيماسملا ةضئق ىف ةريسأ لس نبدلا حالاصل

 ىو



 ةرداغمب امل حامسلا تبلطف 4 /١141 ةنس سدقملا تيب ىلع نيدلا
 ميمو ناطلسلا اهمرك أف ؛ اهبا حارس قالطإ تبلط اك« ةنردملا
 قلطأ 6 ؛ « ةطونم اأريو ةطوحم اهاون ىصصو » رفسلاب اهل
 حالص بناج نم لهاستلا اذه ىدأ دقو . كلذ دعب اهني حارمس

 ةراثتسا ىلإ هموصخ مارك 1 ىف هتغلابمو نييبيلصلا هاجم نيدلا
 . م زا مدع نم اعون ةسامسلا هذهىف اوأر نيذلا هبرصاعم ضع

 حالص ةسايس ىلع اقلعم ريثألا نبا خرؤملا هلوقي ام كلذ نم
 : هموصخ عم لهاستلاو خاستلا ىف هطارفإ هيلع امئاع « نيدلا

 هتدعاس نإو مزحلا كرتب نأ ىغبتي ال كلملا وأ ؟ الا نإ »
 اعيضم اطرفم رفظي نأ نم هل ريخ امزاح زجعي ناالف ؛ رادقألا
 . (6)2 ! 1 مزحلل

 هموصخ ةلماعم ىف نيدلا حالص قالخأ مرك ىلع لدأ الو
 هنأانو © دسألا يلق دراشش ر همص+ صورت لع امدتع هنأ نم

 ىزردكلا لاسرإاب عرسأ « جلثلاو ةبك افلا ضعب ىلإ ةجاح ىف
 ءاودلاو جلثلا نع الضف ةبولطملا هكاوفلا نم اهريغو خوخلاو
 دواع تح هضرم نم لس دك مل ىذلا « همصخ ىلإ بارمشلاو
 . نيدلا حالصو نيماسملا دض برا

 577 همل؟ ةئنس ثداوح  خيراتلا ف لماكلا 0010(

 ميلك



 قيدص - دادش نب نبدلا ءاب ىضاقلا اهركاذ ةصق ةممو

 ةمضاو ةروص انيطعنو هريس بناكو هقيفرو نيدلا حالص
 ءانثأ ثدح هنأ كلذ . هلئاعث ليمحو نبيدلا حالص قالخأ نع

 ١١5١ ةنس اكع لوح نييبيلصلاو نيماسملا نيب بشانلا عارصلا
 . ربشأ ةثالث هرمع ًاعيضر الفط نيماسملا ضعب منغ نأ
 ىتح ليللا لوط روشلاو لب ولاب ةئءغتسم تناب همأ هتدقف املو د

 : امل اولاقف « نييبيلصلا كولم » مهكولم ىلإ اهربخ لصو
 « جورخلا ىف كل انذأ دقو « بلقلا محر « نيدلاحالص ىأ » هنإ

 ثيغتسل تحرقت . كيلع هدرب هناق « هنم هيبللطاو ىجرخاف

 اهوقلطأف اهتعقاو مهتربخأف © شيلا ةمدقم » كزيلا ىلإ

 بك ار وهو هتيقلف ؛ « نيدلا حالص » ناطلسلا ىلإ اهوذغأو

 ًاديدش ءاكب تكبف « مظع قلخ هتمدخ ىفو « هنمدخ ىف انأو

 قرف « را امتصق نع لأسف . بارتلا ىف اهبجو تغرمو

 عس دق هودجوف « عيضرلا راضحإب سمأو هئنع تثحمدو اهل

 . هنم هوذخأو ىرتشملا ىلإ هن عفدب سعأو هدتراف « قوسلا ىف

 ؛ اهلإ سو لفطلا رضحأ ىتح افقاو « نيدلا حالص » لزي و

 سانلاو اعردص ىلإ هتمضو « ادددش ءاكب تكبو ةدشاف

 « ةعاس هتعضرأف . مهتاج ىف فقاو انأو نوكسيو اهلإ نورظني

 ملال



 « ! اهلفط عم مثركسعي تقحلأو سرف ىلع تلمخل اهب ىمأ مث
 هذه ىلإ رظناف » الئاق ةصقلا هذه لع دادش نءا قلعو

 همح راف امحر هتقلخ كنإ مهللا . ةيرمشبلا سنك ةلماشلا ةمحرلا
 ()« ! مارك لاو لالجلا اذاب كدنع نم ةعساو ةمحر

 : مياسم ذلا الإ ءداسمم للا اربع لقل - ؟

 ماكح تافرصت ىف رهظب مل ميركلا ىبرعلا قلخلا نأ ىلع

 ًاضأ رهظ لب 6« بسط س نيدلا حالص لثم - نيناسملا
 مهسفنأ نييبيلصلا باتك فرتعا ىتح ؟ سانلا ةماع تافرصت ىف
 فارتعالا نأ فورعملاو . مهقالخأ برعلا ىفام لمحأ نأب

 . برعلا اهب ىلحتي ىتلا ةليصألا تافصلا نم فورعملا درو ليما
 ىدم ىلع دهشت « ةيبيلصلا عجارملا امتددر ةفيرط ةصق ةمبو

 در ىلع مهصرحو « ليملاب مهفارتعاو فورحمال برعلا ريدقت
 ظ اب وسحر ةيبللا

 مهتك رح نأ اورهاظنت دق نوسللصلا ناك اذإ هنأ كلذ ظ

 تفديهسا اعإ ريشع ىداخلا نرقلا رخاوأ ىف ىربكلا ةيعسوتلا
 9 جحا قب رط نيماكو نيماسملا نم سدقملا تيب دادرتسا

 . #”هؤ ص و ةيناطلسلا ندا دادش نيا )١(
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 مهئاليتسا ةادغ اهوعبنا ىتلا مهتسايس ناف « ”ةسدقملا ىضارألا
 نع باقنلا تفشك ام ناعرس ١١ه9 ةنس سدقملا تيب ىلع

 متي دك لف . ىبرعلا نطولا ىف ةيعسوتلا ةيرامتسالا مهعارطأ
 ؛ ةيبيلصلا سدقملا تبي ةكلمت ىلع اكلم لوآلا نيودإب حيونت
 . ةرواح لا ةببرعلا دالبلا ىلع ةراغإلا ىف 11١١ ةنس عرش ىتح

 لوألا نيودلب كلملا نأ ىروصلا ملو ىيلصلا خرؤملا ىوريو
 « ندرألا ربعت تناك ةسرع ةلسبق ٠ ةنس عسر ىف مجاه

 ردق ىلع ىلوتساو لافطألاو ءاسنلا رسأو احلاحر ظعم لتقف
 خويش دحأ ةحوز ىرسألا ةلمج نم تناكو . مئانغلا نم محض

 نيوداب كلملا لع اماف ؛ مضولا كلشو ىلع لماح ىمو « ةليبقلا

 . دازلا نم ردقو نالمحو اهتمداخ اهبعمو اهحارس قلطأ اهرماد

 تداعو « قيرطلا ىف اهدولوم تعضو نأ ةآرملا ثسلت و

 . امل ثدح ام هل ىورتل اهجوز ىلإ
 ةليبقلا خيشل ةصرفلا تحيتأ ىتح ةليوط ةدم ضن ملو

 نيودلب عسوت نأ كلذ . ىيلصلا كلملل ليملاب هفارتعا نع يبعيل

 « هيراسيقو فوسرأ ىلع هئاليتساو نيطسلف بونج ىف لوألا
 لضفألا ريزولا ًاجلف « قيمعلا اهتابس نم ةيمطافلا ةلودلا كرح
 ١١١ ةنسو ١١١١ ةنس ماشلا ىلإ نيتلمح لاسرإ ىلإ ىمطافلا
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 كرمالكم دق نيودلب كلملا ناك اذإو . نيبببلصلا ةءداع درل

 نييمطافلا نراف ؛ ىلوألا ةيمطافلا ةلمخا ىلع عب رس راصتت ا زارحإ
 اوزهتاف ؛ ةريخألا ةلخلا ىف ىيلصلا كالملاب اوعقوي نأ اوعاطتسا

 . ةلمرلاو روزاي نيب ايف هوتغابو هتاوق ةيقب نع هداعتب| ةصرف
 « نيبييلصلا نم نيودلب كلملا عم ناك نم ىظعم لتق نأ ناكو
 ١7 ىف اب ءاتحالاو ةلمرلا ىلإ رارفلا ىلإ هسفن كلملا رطضاو
 / 1١١١1 ةنس ودام

 ىضقف « نيصحتلا ةفيعض ةريغص ةندم ةلمرلا نأ فورعملاو

 تاوقلا لوصول اباسح بسحمي وهو اهف هتليل نيودلب كللملا
 ةامرلا ىف هتليل ىضق, نيودلب ابو . ىرخأو ةظحل نيب ةيمالسإلا

 برعلا خيشب اذإ ؛ موتحلا هريصم راظنتا ىف نفج هل ضمخي ال
 قباسلا ماعلا ىف ةباشلا هتحوز مرك أدق نيودلب ناك ىذلا
 خيشلا نأ كلذ . ليما هل دريل ىيلصلا كلملا مامأ اخ ربظي
 رك ذت ىتح ىيلصلا كلما ثدح امب عمسي دكب مل ىبرعلا

 « ةديصملا ىف عقو دق ةلمرلا هلوخدب كلملا نأ كردأو « هفورعم

 نيودلب كلملا حتف نأ ناكو . هلضف افارتعا هثدعاسم ىلع ممصف

 هل لوش ىبرعلا خيشلا همامأ دحل ليللا مالظ ىف هيئيع

 ىكل رارفلا ىلع كدعاسأس . ماضي نأ ىغباب ال كلثم نإ »
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 نأ طرشب « كسفن نع اه عفادت ىرخأ ةصرف ىلع لصحن

 نيملاسملا ىلع ىدتعت نأ ال ءافرسشلا لئاش م نيماسملا لئاقت

 . « ! صوصللا لعش امك

 ىيلصلا كلملا ىبرعلا خيشلا دعاس ىتح ةظحل الإ ىمسامو

 ؛ نيودلب ايف ركستت ةييرع سبالم هسلأو « هسيالم علخ ىف
 . ! رسألا نم ةاجنلاو افاي ىلإ جورخلا هنكمأ كلذو

 ؛ ىيسيلصلاو نيواسم ا ىبب ةرهاصم عوربشم ]ع

 بصعتلا ةدح تذخأ تقولا ىضم عم هنأ ظحالملا نمو
 لاحر ىتأ انيبف . لادتعالاو عاسنلا وحن حجم و فخم ىبيلصلا
 رع ىداخلا نرقلا رخاوأ ىف قرششلا ىلإ ىلوألا ةيبيلصلا ةلمخا
 عضولاب اذِإ ؛ فيسلا ةغل الإ نيماسملا عم مهافتلل ةغل نوف رعيال مثو

 ةياهن ىف نييييلصلا ىدل عنام كانه حببصب ل ثيحمب ايجيردت ريغشب
 . نيماسملا عم ةرهاصملا طابرب طابترالا نم رشع ىباثلا نرقلا

 «قرشلا ىف دسألا بلق دراشتير ةماقإ تلاط امدنع هنأ كلذ
 قيرف لك ةبغر ببس نيماسملا نيبو هني تاضوافملا ترثعنو
 الح ارتلجما كلم دراشتشر حرتقا « سدقملا تيب كسغعلا ىف

 نأ وه ؛ ماشلاب نييبيلصلاو نيماسملا نيب عازنلا مسخل افيرط
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 تخأ اناوج ةريمآألا نم نيدلا حالص وخأ لداعلا كلملا جوز
 فديهتسا دقو . « ردقلا ةريبك هيلع ةزيزع تناكو » دراششر
 ناحوزلا كرتشد نأ عورشملا كلذ قيقحم ءارو نم دراشتر

 لثع ىذلا دراثشرو ىمالسإلا ناثخلا لثع ىذلا لداعلا

 ندملاو سدقملا تيب اهيف اب نيطسلف ركح ىف - ىيلصلا بناجلا
 . نييييلصلاو نيماسملا نيب فالخلا مسي كلذبو ؛ ةيلحاسلا

 اسحرت ةركفلا كلت بحر لداعلا كلملا نأ فيرطلا نمو

 لداعلا ىأر ايرو . « باوصلا نيع كلذ ىف ىأرو » اريك

  نيدلا حالص هيخأ دعب ةيبويلا ةلودلا ىف ىتاثلا لجرلا وهو

 ماشلا دالب ىف نييبيلصلاو نيماسملا ديحوتل انامض لحلا كلذ ىف
 ساسأ ىلع دالبلا كلت ىف رومألا رارقإو ؛ دحاو ءاول تح

 هذه ىفام برغأ نأ ىلع . نيقبرفلا نيب ةلدابتملا ةدوملاو ةبحل انم
 هبيحرت نلعأو ةركفلا لبق هسفن نيدلا حالص نأ وه ةصقلا

 كلذل هلوبق نلعأ نيدلا حالص نأ ودبس و . ةمان ةحارص ىف ا
 هعورشم ذيفنت ىف ادا سيل ارتلجلا كلم نأ هماعل عورشملا

 .6ع وزهو ركم هنم اذه نأو »

 ذيفنتت ليبس ىف دوؤكلا ةبقعلا نإف سمأ نم نكي امهمو
 « دراشتير وأ نيدلا حالص بناح نم تأت مل عورشملا كلذ

 هاب



 تبأ ىتلا  اناوج ةريمألا - سورعلا ٍبناح نم تنأ امإو
 ةمأش وبأ خرؤملا ىوريو . « اهبسفن نم اماسم نكمب » نأ

 اناوج ةريمألا ىلع اولد نييبيلصلا نم نيدلا لاحر نأ

 : هانعم ام احل اولاقو اهوفنعو اهئد ىف اهومهتاو اهوفوخو و

 « ةعيطقو ةينارصنلا ىلع عطقو « ةعينش ةبسو ةعيظف ةحبضف هذه

 .6 تباحأ امو كلذ نع تعجرف ! ةعيلعم ال حيسمال ةيصاع تنأو

 لداعلا جاوز عورستم ذيفتت نع دراشتير رذتعا نأ ثبل لو

 « هسفن لداعلا صخش ىلع ضرتعت ال هتخا نإ لاقو ؛ اناوج نم

 . (١)عورمشملا لشف كلشو ! ايد ىف لداعلا لوخد طرتشن امنإو

 لداعلا جاوز عورسششم ةصق ىف ودس امع رظنلا فرصيو

 عورشملا كلذ تضرتعا امو « بئارغ نم ارتلجملا كلم تخأ نم

 كلذ ديفن ىف ريكفتلا درجم نإف ؛ هديفتت نود تلاح باعص نم

 روطن' نم ةيبيلصلا بورا رصع ىرتعا ام ىلع لدب عورمشملا

 هده نيب نأتشو . ءاوسلا ىلع نييحسملاو نيماسملا رعاشم ىف

 اعيمج لداعلاو نيدلا حالصو دراشتتر اه ركف ىتلا ةيلقعلا

 )١( ص ” ج « نيتضورلا باتك : ةماش مآ "١5 - دادشن با :

 قنقلا حفلا : بناكلا نيدلا دامع ء ”١م ص ةيناطلسلا رداوتلا

 ”.ه ص .
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 لاحر اهب ىبأ ىتلا حورلا نيبو « رمشع ىباثلا نرقلا رخاوأ ىف
 . رشع ىداخلا نرقلا رخاوأ ىف ماشلا ىلإ ىلوألا ةيبيلصلا ةلجلا

 ةياجتسالا كلتو دراشتير بناح نم ريكفتلا اذه نأ عقاولاو
 ىمايسلا براقتلا لع نالدب امبإ « لداعلاو نيدلا حالص بناح نم

 دعب ماشلا ىف نييبيلصلاو نيماسملا نيب ىركفلاو ىراضحلاو
 حورىلع نالدي ام « ماشلاب ةييلصلا برحلا ةياد ىلع نرق رورم

 انيسحو . نيقيرفلا تافرصت ضعب ىف ودبت تذخآ ىتلا عاستلا
 كالملا عاّتجا نم ةرشابم كلذ دعب لصاو نبا خرّوملا هييورب ام

 فيكو ؛ « ةثداحمو ماعط ىلع » ايوس دراشتشرو لداعلا

 كلملا نكلو ؛ هسفن نيدلا حالصب عامتجالا بلط دراشتير نأ
 مهني حبقت اوعمتجا اذإ كولملا نإ » : لاقو هبلط ضفر لداعلا

 . 206 عاتجالا نسح سعأ مظننا اذإو ؛ كلذ دعب ةمصاخلا

 : عابطلا برر نيولسملا ةركاعم س

 « نيرصاعملا نيخرّؤملا ةربمح اهب فرتعا ةماه ةقيقح ةمبو

 اوفصتا برغلا نم نودشب اوناك نيذلا نيببيلصلا عوم نأ ىه

 )١( ص # ج ؛ بوركلا جرفغم : لصاو نبا 90/4 .
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 اورواحو ماشلاىف اورقتسا ام اذإ ىتح « بصعتلاو ةنوشخلاب امئاد

 دقو . ائيثف اًئيش لدعت مهعابط تذخأ ؛ مثورشاعو نيماسملا
 نيذلا نييييلصلا نإ : لاقف ةقبقمللا هذه ىلإ ذقنم نب ةماسأ راشأ

 ةرشع اوسنأو مهقالخأ تبذب نيماسلا اورواحو ماشلاب اوشام

 ىنجأ وهف ةيجحرفلا دالبلاب دهعلا بيرق وه نم » امأ « نيماسملا
 . « اقالخأ

 تعقو ةفيرط ةصقب هرظن ةبجو ىلع ذقنم نب ةماسأ للديو
 ءانثأ  ىصقألا دحسملا ىف ىلصب نأ داتعا هنإ : لوقف ؛ هل

 نيذلا ةيوادلا ناسرف هعنمي الف - نييبيلصلل سدقلا تبب عوضخ
 ةماسآ ريشيو . محلل اماقمو ازكرم ىصقألا دجسملا نوذخت, اوناك

 دحسملا هل نواخم اوناك مهنأو « هؤاقدصأ مهنإ لوقبق ةءوادلا ىلإ

 ةماسأ لخد نأ موب تاذ ثدح نكلو . هيف ىلصيل ريغصلا

 مث ىتح ريكي و فقي دك لف « هتداعك هالصلل ىصقألا دجسملا
 .6 !لصاذك » هل لاقو قرسشلا ىلإ هبجو درو متر فلا دحأ هيلع

 ةالصلا ىلإ ةماسأداعو ىجتنر فلا كلذ اودعب أ ةءوادلا ضعب نكلو
 « دحسملا نم ةيوادلا هحرخأ هتلعف ىجنر فلا دواع امدنعو

 جمر فلا دالب نم لصو برغ اذه » هل اولاقو ةماسأل اورذتعاو

 )76 ! قرشلا ريغ ىلإ لص, نم ىأرامو « مايألا هذه ىف

 )١( ص « رابتعالا باتك : دذقئم نب ةماسأ ١884 .
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 برغل ةبسنلاب قرششلا ةبج عقت سدقملا تيب نأ ىلإ ةراشإ »

 ؛ ىيدب داو ادلا ردع ٌءيسُمَلا ةريغلا فعص - 60ه

 كنئل وأ نأ نيرصاعملا برعلا رظن تعرتسا ىتلا رهاوظلا نمو
 « ةيسنج ةريغ مه.دل تسيل ابروأ برغ نم نيدفاولا نييبيلصلا

 درفت, الآ ىلع صرحي الو هتأرما ىلع راغبال مهنم لجرلا نأو
 موب رهاطلا دف درعا ثم دب نأ ىعيبطلا نم ناكو .هاآوس اهم

 فرشلا ءىدابم ىل طع اعاد مصر حو مهتوخح و مهم ريغب نوفورعملا
 نإ اهو نييييلعلا لب لع سبعت ذقنم نب ةماسأف . قالخألا دعاوقو

 لجرلانأب كلذ لع للدمبو «ةريغلاو ةوخدنلا نم ءىنث مهدنع سيل
 ذخاف « رخآ لجر هاقلب امدنع هتأرماو وه ايشام نوكب مهنم

 رظتني ةيحان فقاو جوزلاو ؛اهبعم ثدحتيو اهب لزتع و ةأرملا
 «1!ىغموثدحتملا عم اهالخ هيلعتل وطاذإف ٠ .ثندخحلان م امهغارف

 ؛منرفلا ةريغ مدع ىلع اهم تال
 «شارفلا ىف هنأرما عم اليحر دجوف هنيب لخد مثدحأ نإ :لوقشف

 ناعت تنك » لاق « ؟ ىنأرما دنع كلخدأ ءىث ىأ » هل لاقف
 ششارفلا » لاق « ؟ كعمقمنان ةأرملاو » لاق « ! يرتسأ تلخدو
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 الئاق جوزلا درف « ؟ اهشارف نم اهعنمأ ردقأ تنك لبف . احل

 .6 1! تنأو انأ تمصاخم اذك تلعف تدع نإ ئبد قحود

 غلبمو هريكن اذه ناكف ه المئاق جوزلا فقوم ىلع ةماسأ قاعو
 ,20) م«! هممرع

 : لالا ىف ّيب رعلا ٌةأرملا معاك - ١

 ضرأ ىلع تراد ىتلا نطولا نع عافدلاو ةيرحلا ةكرعم ىفو
 الماك اهرودب ةبب رعلا ةأرملا تماق 6 ىيلصلا وزغلا دض برعلا

 خيراتلا اهل هلجس ىذلا ءادفلاو ةعاجشلاو ةلوطبلا رود وهو
 . روصعلا عيمج ىف

 ةينطابلا مجاهامدنع هنأ نم ذقنم نب ةماسأ هيوريام كلذ نم

 نييبيلصلا نم نيملسملا ىلع ارطخ دشأ انايحأ اوناك نيذلا ب

 ةيدرز ىحي ةلودلا ثيل مأ تدترا « رزيش نصح  مهسفنأ

 تذخأو لاتقلا فتك راشو « سرتو فيسب تحلسنو « ةذوخو
 ذقنمن. ةماسأ ةدلاو نإ لب . لاتقلا ىفربصلا ىلع نابشلا ثحدتملا

 كلو «لاتقللجورخلاب اهترمأ وءحالسلاب ىربكلا اهتبا تدوز

 ةماسأ ريصت دح ىلع « لاحرلا تاوخم نم دشأ » ةوخحم تربظأ
 . هفن

 .ا5١ , امه ص رابتعالا باتك : ذقثم نب ةماسأ 0 )١(
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 لب ؛ بسط تاماسملا تاباشلا ىلع لاتقلا رمأ رصتق. لو

 تذخأ نونقف امل لاق, هدج ىراوج نم ازوجت نأ ةماسأ ىوربي
 ذقنمنب ةماسأ ىوري كلذك . هيف تلبأ و لاتقلاىلإ تجر خو افيس
 نم ةئالف 00 نأ تعاطتسا رزريش نم ةبب رع ةأرما نأ فيك

 اهني ىف هتسبح ادحاو ترسأ الكو « رخآ دع ادحاو نيسبيلصلا

 .23)هوماستيل اهناريج تعدتسا ذكدنعو « ةئالم اولمتك ١ ىتح

 ١ نسب دو دلاو ىيواسملا ب ْناءاضح لا ءوداوفلا ح :

 نيب ىراضحخلا لاصتالل ًابيط الاج ةيييلصلا بورملا تناكو

 ىطسولا روصعلا ىف نيبيرغلا نيبيروألاو نيماسملا ٠ كلذ ىفو
 ةيبرعلا ةراضحلاو قرشلا مدقت ىدم حوضوب رهظ لالا

 ةنوروألا ةراشللا و: نوقلا اح ضمور ةنكانكلا +
 كئثلوأ لهج ماشلاب نوملسملا فشنك | ام ناعرسو

 مهلع اوباعف ©« ىراضحخلا مهاوتسم طاطحملاو ةازغلا نيمروألا

 قرافلا مظع ىلع دهشي ىذلا صصقلا مهنع اوكحو « مهلهج

 ذقنم نب ةماسأ ه.وري ام كلذ نم . برعلا نيبو مهني ىراضحلا

 ىبب ىلإ بتك -- ىبيلص وهو -- ةرطينملا نصح بحاص نأ نم

 )١( ص « رابتعالا باتك: ذقثم نب ةءاسا ١978 .

 كك



 لاسرإ مهنم بلطي - رزيش نصح ىف برعلا هناريج مثو ذقنم
 ابيبط هيلإ اولسراف « نييبيلصلا ىضرم ضعب ىوادب بيبط
 .٠ تباع هسا

 لفق ىتح ىبرعلا بيبطلا باهذ ىلع مايأ ةرسششع ضب ملو
 عرسأام » هل اولاقف هباححصأ ةثهد راثآ ام « ىبأ ثيح نم اعجار

 ىدنع اورضحأ » : الئاق مهلع درف 6 ! ىضرملا تيوادام

 تلمعف . فاشن اهقحل دق ةأرماو ةلمد هلجر ىف تعلط دق اسراف

 ائيش فرعي ام اذه : مل لاقف جسر فآ بيبط مهءاخل . اهجازم
 ةدحاو لجرب شيعت : كيلإ بحأ اميأ سرافلل لاقو . مه وادب

 اورضحأ : لاق . ةدحاو لجرب شيعأ لاقف ؟ نيلجرب تومن وأ

 نشا ن1 ور ساقلاو نيزانلا رض املا اسافو وق اسواق

 ةبرض سافلاب هلجر برضا : لاقو بشخ ةمرق ىلع هقاس طش
 ةدحاو ةءريض  هارأ انأو - هبرضف . اهعطقا ةدحاو

 8 اهقشع دق ناطيش اهسأر ىف ةأرما هذه : لاقو ةأرلا رصأو

 موثلا ؛ مهلك ام نم لك ان تداعو 5 هوقلخ أهرعش ! وقلحا

 ةق



 . اهسأر لخد دق ناطيشلا : لاقف « فاشنلا اب دازف لدرّخلاو
 مظع رهظ ىتح هطسو خلسو ابيلص اهسأر قشو ىسوملا ذخاف
 . اهتقو نم تناف « حيلملاب هححو سأرلا

 تماعت دقو تدلل ال : اولاق ؟ ةجاح ىلإ ركل ىتب : مهل تلق
 . (3)ع1 1 هفرعأ نك أ ملام مهلط نم

 ه رابتعالا تاعك". لدقثم نب ةفانعا )000
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 ةيبيلصلا بورما نأ
 بيرخلاو قفرثشسا ف

 مل « رزجو دم نيب ةليوط تاونس ةيبيلصلا ةكرخلا 220
 اهدحو ماشلا دالب ىلع نييببلصلا تامجن ابق رصتقم" همست مود :رستقت سس

 ؛ برغملاو قرمثملا ىف ةيمالسإلا نادلبلا مظعم ىلإ تدتما امنإو

 تلصو دقل لب ؛ سلدنألاو برغملاو سنوو ىرغصلا ايساو

 ناديم لقتنا 5 « هسفن زاجحلا ”ىطاوش ىلإ نيسلصلا تاغ

 نم كانه سيلو . ناقلبلا ىلإ نييديلصلاو نيينامعْلا نيب لاتقلا

 ناك ةروصلا كلت ىلع ةيبيلصلا ةكرحلا ةرئاد عاستا نأ ىف كش

 ىمالسإلاق رشلا نيب طب اورلا وتالصلا دايدزاىف حضاولا هرثأ هل

 خيران ىف ةريطخ ماتت هل تناك ىذلا سأآلا « ىبروآلا برغلاو

 . ًاعيح برغلاو قرشلا

 ىداخلان رقلا رخاوأ ىف تأدب ىتلا ةيبلصلا ةكرخلا نأ كلذ

 نم اودفو نيذلا نيسروآلا فولأ مامأ بابلا تحبتف « رشع

 كغئاوأل دنا ناكو . ىبرعلا قرشلا ىف اورقتسيل ايروأ برغ

 ةيحالم ةكرحتأدبف « ةيلصألا مدالبي ماد لاصتا نم بارغألا
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 . برغلا نادلب و قرشلا ىباوم نيب طسوتللا رحبلا ىف ةمخض

 اوناك مهنم اريثك نأ ماشلاب نييبيلصلا خيرات ىف ظحالملا نإ مه
 مدالب ىلإ ةدوعلا اوراتخاف « ماشلاب البوط ءاقبلا نولضف ال

 تناك ءاوس  اهلجأ نم اورضح ىتلا ةيساسألا ةميملا ءابتا دع

 نوكحي مثدالب ىلإ مهتدوع دنع اوناك ءالّؤهو . راجح و] ا رع

 ةءادبلا ح هذه تناكف « قرسشلا ىف هوفداصو هوأر امع ريثكلا

 ةقيثو ةفرعم ىمالسإلا قرشملاب ىبروألا برغلا ةفرعمل ةيقيقحلا

 روصعلا ىف امتورذ تغلب نأ ىلإ دادزتو ومنت تلظ ةعساو
 . ةثدحلا

 علطمو رسشع عساتلا نرقلا ىف خيرراتلا بتك ةيبلاف تناك اذإ و

 رصم ىلع تربانوب ةلمح ىلع مالكلا دنع تصرح دق نيرشعلا
 نإف ؛ عوضومألل الخدم ةيبيلصلا بورخلا ذختتت نأ ىلع ماشلاو

 مخضأ تناك ةيبيلصلا بورحلا نأ ىلإ عجرب امإ كلذ ىف ببسلا

 قرمشلا ىلإ ىبروألا برغلا راظنأ تتفلىطسولاروصعلا ىف ةلواحم

 « ماشلاب اورقتسا امدنع نييبيلصلا نأ انيلع قم الو . ىبرعلا

 ةغللا ىه ةينيتاللا ةغللا تناكاك نييسن رفلا نم امتاد مهتيبلاف تناك
 ؛ ىندألا قرشلا ىف نيبييلصلا ةلود تلاد اذكسهو .٠ مهنيب ةبلاغلا

 ناهذأب ةقلام تلظ عساتلا سيولو رصمو ماشلا تايركذ نكلو

 ا؟ ١٠



 نوصرح نويسن رفلاو تقولا كلذ نمو . صاخ هحوب نيمسن رفلا

 ةصاخب و « ةيبرعلا نادلبلاو ىندآلا قرسشلاب ةءوق مهتلص ءاقب لع
 لقأآلا ىلع 6 مهل ذوفن ةرئاد ةقطنملا هذه نوربتع و 4 ماشلا دالب

 ىندألا قرمشلا نادلب ىف ةيبيلصلا بورحلل رخآ رثأ ةمئو
 ةورث نم طاشنلا كلذ ىلع بتوت امو ىراجتتلا طاشنلا دايدزا وه
 نيس روألا راجتلا نأ كلذ . دابعلاو دالبلا لاوحأ ىف اهرثأ تكرت

 اهماقأ ىتلا زكأرملا اولغتسا اينابسأو ايليسرمو ايلاطيإ نم
 نيب عساو ىراجم طاشنب مايقلا ىف ماشلا دالب ىف نويبيلصلا
 لباوت نم قرشلا تالصاح تذخأ اذكّهو . برغلاو قرشلا

 ىلع قفدنت « اهريغو . . . روخبو ةيجاحز نأوأو تاحوسنمو

 تاوزغ تءاج مث . ماشلاو رصم ىباوم قيرط نع ابروأ برغ

 لثم - برغلاو قرسشلا نيب ةبراجتلا قرطلا ضعب لفقتل لوغملا
 نم ربك آلا ءزللا زكر ىذلا رمألا . ىسرافلا جيلا قبرط

 . تاذلاب رصمو رمحألا رحبلا قيرط ىف ىصقألا قرشلا ةراجت
 كيلاملا رصع ىف ةيرصملا ىتاوملاو ندملا تظتكا نأ ثبلنت لو
 لكل « تايلاج ةثيه ىلع اوشاع نيذلا « نيب روألا راجتلاب تاذلا
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 قدنف اهنم لكلو « اهحاصمو اهنوئش ىلع فرسشي لصنق ةيلاج
 5 ةيلاخا دارفأ هبق لرش

 ءاج- ىذلا عساولا ىراجتلا طاشنلا اذه نأ ىف كش الو
 اقيمع ًارثأ كرت اهعم امو اهب طيتراو ةيبيلصلا ةكرخلا ديلو
 ةايلعا سردي نم نإو . ماشلاو رصم عاضوأ ىف ةصاخبو
 سماخلاو يشع ثلاثلا نين رقلا نيب امف تاذلاب رصم ىف ةيعامجالا

 ةورثلا ةرفوب قطن عمتجلا روص نم ةروص لك دج « رشع
 اهاياقب تلازام ىتلا ةرخافلا ةيكسيلاملا ةراملاف . قلطملا خذبلاو
 ناوأ نم ةردانلا فحتلاو « ةرهاقلا ىف ةمئاق روصقو دجاسم نم

 تالفمللاو « ةمعطم ريغو ةمعطم كك دو قبردانصو تاواكشمو

 ةرفوب دهشي كلذ لك .٠ . . فرتلا ناولآ ىتشب ةرخازلا ةديدعلا

 برغلا عم ةيجراخلا ةراجتلا نم ةاقتسملا ةورثلا هو «دالبلا ةورث

 . ةيبيلصلا بورا رصع ىف صاخ هجوب ىبروألا
 رشابم قيرطنع  تدعاستيبيلصلا بورحلا ناف « ًاريخأو

 نادلب ىف ةيلخادلا تاروطتلا ضعب ثودح ىلع د رشابه ريغ وأ

 رثأتلا لثم ىعاّجا وه ام تاروطتلا هذه نمو . ىتدألا قرشلا
 لثم ىرادإ وه ام ابئمو « مهعاضوأو نيسلصلا تادام ضعس

 برغلا ىف هب الومعم ناك امي ةوسأ تاماطقإلا ثيرون ىف عسوتلا
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 ىتلا ةيرادإلاو ةيعاّجالا تاريثأتلا ناف « اذه عمو . ىبروألا

 نآل ؛ ةريطخ ريغ ةليلق تلظ برعلا ىلإ نييبيلصلا نم تلقتنا
 ذخألاو مهتاكاحل نوسمحتي ال مهتلعج نييبيلصلل نيماسملا ةيهارك

 رثأ نإاف ىسايسلا بنالا ىف امأ . ةءرادإلاو ةيعاتحالا مهمظن

 ىكيو .ايوق ًاضاو ءاج ىتدألا قرشلا نادإب ىف ةيبيلصلا بورحلا
 هدالب و ىبرعلا ىتدألا قرمشلا ىلإ تءاج- ىلو آلا ةيبيلصلا ةلمخا نأ

 رطخمب ساسحإلا نكلو ؛ ةيسايس ةدحو اهني طب رت ال ةككفم
 لثم - لود روبط ىلإو « ةدحولاب ناميإلا ىلإ ىدأ نييبيلصلا
 نم اهءاقب و اهدوحو تدمتسا - كيلاملا ةلودوني وبألا ةلود

 . ىبرعلا نطولا نع نييبيلصلا رطخ عفدو داهجلا ةركف
 2 و2 2

 ةيبيلصلا بورحلا رثأ ناكف 6 ىنروآلا برغلل ةبسنلاب اهأ
 تثدحأ ةيبيلصلا بورا نأ فورعملاو . احوضوو ةيمحأ لقال

 ىحاونلا ىف حوضوب اهراثآ ترهطظ ىبروألا برغلاوف ةفينع ةزه
 مالثنلا فاعضإ ىلإ بورخلا هذه تداف « ةيسايسلاو ةيعايجالا

 ىذلا ىمايسلاو ىداصتقالاو ىعاتحالا ماظنلا وهو ىعاطقإلا

 رثأ ودسو . رصعلا كلذ ىف هعباط ىبرغلا ىبروألا عمتتجلا ىدعأ
 تدعاس ذإ ؛ ىداصتقالان اديملا فكلذك ًامضاو ةيبيلصلا بورا
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 برغ ىف ةيلاملا مظنلا ىف سومام روطن ثادحإ ىلع بورخلا كلت

 برغلاو قرسشلا نبي ىراجتلا طاشنلا دايدزا نأ ىلإ اذه . ابروأ

 ابروأ برغ ىف ةريطخ حاتن ىلإ ىدأ ةيبيلصلا بورما رصع ىلع
 « ىفرصملا طاشنلا قاطن عاستاو « اهتوقو ندملا ذوفن دايدزا اهنم
 قرطلا طاشنو « ةديدج قرط ءاشنإو ةراحتلا قرط نيسحنو

 . . ةءرحبلا

 بورحلا رصع ىف ىبروألا برغلا هب رئثأت ام مهأ نأ ىلع
 ةبب رعلا ةراضخلاب لاصتالل ةحيتت ةراضمللا نادبم ىف ناك ةيبيلصلا

 ةبيط ةصرف تحانأ ةيبياصلا بورخلا نأ كلذ . ةيمالسإلا

 تقولا ىف ىبرعلا قرمشلاو ىبروألا برغلا ناب ىراضحلا لاصنالل
 « ىطسولا روصعلا ةماظ ىف اهات لاز ام ايروأ برغ ناك ىذلا

 برغ ىلإ ةيب رعلا ةراضمللا رهاظم نم ريثك لاقتنا ىلع دعاس امم

 . نييبيلصلا قيرط نع ابروأ

 نوفشنر ب ةبي رعلا ةراضحلا ىلع اولبقأ نييبيلصلا نأ ظحالملاو
 ةراضللا رهاظم نم ًاريثك مهدالب ىلإ اولقنف « ضايفلا اهنيعم نم
 ةماقإ نإ ةقيقح . ىبرعلا نطولا ىف اهوفداص ىتلا ةسرعلا

 مهل حمسي مل امم « امتاد ةددبمو ةقلق تناك ماشلاب نييبيلصلا

 , مولعلا نم ريثك ىف ةيمالسإلا ةبب رعلا ةراضحلا ثارت ةساردب
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 اولمح ةديدج ءايشأ نييبيلصلا ةيؤر نود لحي مل كلذ نكلو
 اودهاش نيبب رغلا نأ كلذ نم . مثدالب ىلإ اهلقنو اهتاك احم ىلع

 بورا رصع ىلع قرشلا ىف ةرم لوأل ركسلا بصق تان
 ريدصت ىلع اوصرح 5 « ايروأ برغ ىلإ هولقنف « ةيسملصلا

 فرعت' مل ىذلا لحنلا لسع لح لحببل برغلا ىلإ هسفن ركتلا
 كلذ لثمو . ىولحلا لمعو مامطلا ةيلحتل هريغ ةليسو ابروأ
 اهفرع ىتلا هك اوفلاو راعلاو تابنلا عاونأ نم ريثك نع لاقي

 اهولاقتو ةيبيلصلا بورخلا رصع لع برعلا نع نوسروألا

 خيطبلاو نوميللاو زرألاو مسمسلا لثم ؛ برغلا ىف مثدالب ىلإ
 . موثلاو

 ةيرعلا تاعونصملا نم ًاريثك نوبيروألا فرع كلذك
 ماظنتاب اهداريتسا ىلع اوصرحو ممدالب ىلإ اهولقنو اهب اوححآو

 ةيجاحزلا تاعونصملا ءاوس ؛ قرشلا ىف ةبب رعلا عناصملا نم
 ةيندعملا ىناوألا وأ دولللا وأ تاحوسنملا وأ ةفزخلا وأ

 دهاش ىتلا ةيرخلا نونفلا نع لاق كلذ لثمو . اهريغو

 ةبب رعلا نادلبلا ىف مدقتلاو قرلا ىف ةءاف اطامتأ اهتم نوسروألا

 لمج ةركف برعلا نع نوم روألا ذخأف ؛ ىتدألا قرشلا ىف

١١ 



 نصحلا باب لع فقاولا ىرب ال ثيحبب ايوتلم نصحلا لخدم

 . هلخاد ام

 اهيظع ناك نيسلصلا ران نإاف «© ىعاتتجالا بناخلا ىف امأ

 هيوري ام كلذ نم . ةببرعلا ةراضخلا ىحاون نم هودهاش ام

 |ودهاش ىلا ةبب رحلا تاماجخاب نييبيلصلا باجتإ نم ذقنم نب ةماسأ

 فورعملاو . نامعتلا ةرعم لثم « ماشلا دالب ىف اهنم ةبيط جذامب

 رصتقت مل ىبرعلا ىطسولا روصعلا حمتجم ىف مالا ةفيظو نأ

 « دسلا نم رعشلا ةلازإو ةقالخلا ىلإ تدتما لب « مايحتسالا ىلع

 ةبسنلاب ةنالبلاو لاحرلل ةبسنلاب قالحلا اهم ماق ىتلا ةيلمعلا هو
 ةبب رعلا تاماّاب نييبيلصلا باجتإ ىدآ نأ ثيلي ملو . ءاسنلا
 دجيي ال ناك مهضعي نإ لب « دسجلا ةفالغنل ايلط الع متددرت ىلإ
 بلطيو مالا ىف ىبرعلا قالحلل هتحوز رضحي نأ ىف ةضاضغ

 مهترواجمو ماشلاب نييبيلصلا ةماقإ لوط ىلع بترت كلذك
 مءاجتإو ىبرعلا ماعطلا مهقوذت « انايحأ مهترسشاعمو برعلل

 هءاحتأ دحأ نأ اهتصالخ « ذقنم نب ةماسأ اهب ورب ةصق ةمبو . هن

 تيب ىف لزنف ؛ لمع زاجنإل ةيبيلصلا ةيك اطنأ ةندم ىلإ بهذ
 لئاوأ ىف اورضح نيذلا لثاوألا نييبيلصلا ناسرف نم سراف

 ١١م



 قىعاف « ريك ىتع رمعلا هن لاطو ؛ ماشلا ىلإ ةيبيلصلا بورحلا|

 لزتن امدنعو . هنم شيعت كلم هل راصو ةبركسعلا ةمدخلا نم

 ةدئام » ريخألا رضحأ « ىيلصلا سرافلا لزنم ىبرعلا فيضلا

 ىرعلا لجرلا نكمل و4« ةدوملاو ةفاظنلا ةياغ ىف اماعطو ةنسح
 بيط لك » سرافلا دل لاق دئدنعو « عنتماو لك الا نع فقوت

 تاخابط ىلو ؛ مترفآلا ماعط نم لك 1 ام انأف « سفقنلا
 مح ىراد لخدي الو . نيخيبط نم الإ لك 1 ام تايرصم
 1 (126 ريزنخ

 ني ان ادت

 دقل . بورح درجم نكت مل ةيبيلصلا ةكرخلا نيف « دعبو
 سوردلاب ةثيلم ةريطخ ةبرجم ىبرعلا نطولل ةبسنلاب تناك
 نأ برغلاو قرسشملا ىف اميم برعلل تتبرأ ةءرجم . . . تاظعلاو
 ىذلا مصاعلاو « رطخلا تقو هن نودولب ىذلا دالملا ىه مهنادحو

 . نيدتعملا رشو نيدئاكلا ديك نم مهمصعب

 ةرماغم ىبروألا برغلل ةبسنلا, ةيبيلصلا ةكرخلا تناكو
 تبهذ ىتلا لاومألاو -اورألا ىفتايحضتلا نم | ريثك هتفلك ةلشاف

 )١( ؛ رابتعالا باتك : ذقتم نب ةماسا ١85 .



 ىغبلا ةسايسو رصتنب نأ نكسمي ال ناودعلا قطنم نآل ائبع
 ىلع صرحلاب اهلهأ فرع ةيب رع ضرأ ىف ححت نأ نك ال
 . مثدالب ةيرحو مهترح

 قرسشلان يب تاقالاعلل ةبسألاب تناك ةيبيلصلا ةكرخلا نإف اريخأو

 ليوطلا هتابسؤم ضوبهلا نم ىنروأآلا برغلا نكم ءاقل برغلاو
 . برعلا ضرأ ىف اهلع فرعت ةرهاز ةراضد بابساب ذخألاو

 هه
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 ذاتمشلا ةيقأرت ثا قتححتت
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 قبس ا ةيببرعلا ةفاقثلا - و9
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 مالسإالاو قرشلا ل ٠

 . ةءاحصلا مالعأ 0

 ةيعويشلاو

 ىمشلا سيقلا ىف

 داقعملا دومم سابع ذاتس'الل

 مدا ىلع ذاتساالل ...

 ساوب ديلا دبع روتكدلا
 ميلعلا دبع رونا روتكدلل هو.

 ىجن ويلغ لون روتكدلل هونج "و هاي ل فاف

 «4 نو مخ هث«#ة| | | »© *

 قح يح داعم الل "و

 دوخي بيج ىز روتك دلل

 باهولا دبع نسح ذاتساالل ...4 0 ء.60 ...

 دلاح دمحم ذاتساالل ...

 قادصن حرا دنع ذاتسأالل ..
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 ٍِ ىرخ دوخم روتكتلاز ١ هع ريم م ... حكرمللا سا ؤأ

 رودذنم دم روتك دل ههه أ هءمعأ هوم ع«#و سعشلا رف سس #١١
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 ةرمح فيطللا ديع روتكدلل ... ... ... ةيرصعلا ةفاحسلا - وي

 نمرئادبه ىملح مهاربا روتكشلإلا للا ل ىوقلا ططختلا - ؟ه

 ةشاكع تورث روتكدلل .. .  ةقلخ ةفالف انداحما - وو

 ىواصلا معاملادبع ذاتساالل ... .. ... اندلب ةمكارتشا ل و«

 ىر سابع نسح ذاتس”الل ... ... ... ... هفلا قنرط - وة

 ١5 هرثاو ىالسإلا رشتلا ل 5
 ىموه بففسوي دخت روتكدلل ٍ ىكرغلا ةقفلا ىف

 فيوس قطصم قوتك دلل هم هاندا نفلا ل ةيرقدعلا ل

 حسيبص دم ذاتسالل 7 رصم ملقإ ىف ضرألا ةصق ؟١

 عازهيب ويسب ليعامضإروتكذلل ءءء ... ... ... ةرذلا ةصق ل ##

 : لإ نيدلا حالبم ب وبس
 ىودب روتك ا هبانكر هرفغ ءازوش مللي دمحأ فج أ روتك دل هلك نويل نا

 يبيح قطصم دمي روتكادلل ىالسإلا فوبعتلاف ىحلالا يملا ب »4غ

 دمح| مهاربإ مامإ روتكدلل ... ... برملا دنع كفلا ميرات لل ؟ه

 ىردعلا ليوس دما روتكدلل ىبرملا ملاعلا ىف كورتبلا عارص لس ؟5

 ىناوهألاداؤف دمحا روتكدلل ... ... ... ةببرعلا ةيموقلا - +٠

 قايلادبع حاتفلا دبعر وتكدلل 2. ... ... ةايحلاو نوتاقلا - ؟م
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 1 ةافحص سو رص

 *«.م هموم هع هه اينك ةضق

 هوم هدم ههه ةببارعلا ةروثلا

 هوا هه. رصاعملا ربوبعتلا نوف

 هم هه« ه هن © ةمدب ل لوسرأ)

 لماك“ زيزءلا دبع روتكدلا

 قطصم مي رلادبعدج ار وتكدلا

 ىجنتخابجلاق دس دمع ذاتسالل

 ةدومجح باهولا دع ذاتسالل

 داخ دمع ذاتس'الا « نودهاجلا » ةباحصلا مالعإ .

 حلاص ىدشر ذاتس'الا ... ... ... ةيبعشلا نوئفلا
 م

 ةعارزلا ةمدخ ىف ةردأا-.

 هو «ه جو م6 ىف وكلا ءابضفلا دووم

 همسسلاا

 ع محا

 اكنيحيفاي

 وسر

 له مسد

 مالسلاو بحلا رعاش روغاط

 ةيبطلاو ةشادملااهبتممقوتاورضخلا

 ء... ... ... ةيعاتجالا ةلادملا
 ها م عمتجماو اهيسلا

 ... ةييروألا ةراضحلاو برعلا

 ميدقلا ىرصملا ممتجلا ىف ةرسألا

 ... ...داميملا ضرا ىف عارص

 ... ... ىناستالا ىعولا داور

 ... ةقاطلا ىلإ ةرذلا نم

 ... ... رحبلا عافت يلع ءاوشا

 ركب وبأ معنا دبع روتكدلل
 ىف راوشلا فسوب دوت روتك

 ىدنغلا نيدلا لاج روتكدلا

 دايه دمعي ىركش روتكذلل

 ىعافر زيزملا دبع روتك دل
 جارف نيدلا رع روتكدلا

 ريصت نحرلا دبع راشتسمل

 ناملس ىماح دمحم ذاتسالل

 ىتابوشلا ديغم دمم ذاتسأالل

 اص زبرعلا دبع روتكدلا

 اطع دمحم ذاتس*الا

 نيما نامع روتكدلا
 حون لاج روتكذلل ...

 ماعلا ديع رونا روتكدلا
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 مداخلا ءاعس دامس الل ث٠ © ه0 يا 6 ... ةيبعشلا ءازآألا

 ىودملادح؛ ميهاربإ روتكد# ةيب رملة يه وقلا دض للستلا تاكرح لس

 ههم» ةأاحلاو كلزفلا دس

 ... رصاعملا ائيدا ىف تارظن
 ... دلاخلا لشلا بح

 ... 2ريسفتلا ةصق س
 نعم 5 5 6 سفنلا لعو نارقلا

 يب ىل رعلأ ممتجلا ف ةرسآلا

 نونافلاو 7 ةمي رشلا
 ... ةيونلا دالب ل

 عمو ... ءاضقلا وزغ كح

 ىبرملا ىمشلا رعشلا
 57 هسرادمو ىالسإللا ربوصتلا مع

 ةايحلاو تابوركيلل س

 ... ... كالفألا ملاو

 ديشر قف رصم راصتنا

 تنقل < بيانتال

 ف 6 5 وم ه

 « تاشق انمواياضق و ةيك ا رتشالا ةروثلا

 تاشقائمو اياضق ىنطولا قاثيلل بس

 ... رصم قف ريطلا ملو

 ني“ فقل بكوك ةصق ال

 ةيمالسالا ةفسلفلا

 23 مالس ىلدع روتكدلاو

 داصلا دوم دمخ روتك دلل

 ىصايرعلا دج ذاتس'الل

 باهولا دبع نسح ذاتسالا

 ىو اهلا اتفلادبع دذاتساالا

 ركب ونأ معئلل دبع روتكدلا ...
 ىدننلاز دلالاج دحر وتك دلل

 راصن نيسح روتك دلل
 زرحم دمخ لاجج روتكدل

 اص نسحملا ديع روتك دلل
 دجحأ مهاربإ مامإ روتك دل

 ىعافر زيزعلا دمع روتكدلا

 نيدلا ءابم دمحا ذاتس”الل

 ىلوخلا طل ذاتستالل
 قلاخلا ديعدحدحا ذاتسأالل

 ىمومه فسوي دمحم روتكدل هو.

 ىل اوهألاداؤف دما روتكدلا
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 انهم

 رهام داعس ةروتكدلل

 لاك مرحم ذاتسأالا

 دمه دم ذاتس*الل

 0 روتكدلاو ع

 ىرايبإالا يهاربإ ذاتس'الل

 رطم ىفاح ةريها ةروتكدلل ... ... ... لاحملا ةفلف

 يح لالج روتكدلل ... ... راعتسالاو رحألار حبلا

 حلاص نسحملا دبع روتكذلل + ةأاحملا تاووذ دع

 ىبراوشلا فسوي دحروتكدل ) 22 ةراقلا 0 ١
 1 ممتجملاو ةفاحصلا

 © 85 ونوع ةنارو 11

 882 ع »ه6 © .»

 ىبويألا رصملا ىف ىالسالا نقلا
 لوسرلا ةايح قل ةح رح تطاس سل

 د ل ةايحلا نم روس

 همحلا مكن وامك ... قسلف داح

 د سو ء.. ...2 ... لاويحلا كولس

 وحسم

 60. مالسرإلا ىف مايا
 هم ىراحصلا ريمعت

 ههيمق اوكلا ناك

 2 راتتلاو برمعلا

 ةنيعلا نداعلل ةصق

 هه مه ت

 ةزج فيطللا دمع روتل دل
 ىمح ظفاحلا دبع روتك دل
 فوزرمز زعلادبع دمج روتكد لن

 ةدوم باهولادبع ذاتساالل

 زيزعلا دبع قطصم روتكدلت

 ىديوه يحن روتك دلل

 ىيسحلا داهم دجأ روتكدلل

 ىصايرشلا دا ذاتساالل
 جاارف نبدلا زع روتكدلل

 دمحا ميهاربإ مامإ روتكدلل ...
 ىودملادجا مهارإ روتكدلإ

 دحاولا دبع رونا روتكدلل

 باه ولا ديعنيدلاحالص و وتكدلل ...



 قوز, زعلا دبع دمك ر وتك دلل ه١ ل دل دعو ءارجلارصق ل هو
 باجح هيبن دمع روتكدلل مجملاو برعلا نيب ىبدألا عارصلا لس هب

 عربا دض 1 9.

 موف دع روتك كلل هءمعا يوم 8 يدل اتئور“ هد 514

 مداخلا كصس داحس الل روصمعلا لالخ ىعشلا انريوصت هسسعا ها عب

 باوتلادبعنمج رلادبعذاتس'الل خيراتلا ربع ةيئالل انت اشنم - ه4
 9 قى رخ دوم روتمسك دلل همم هوم هوه ةاحلاو سمشلا دسم ةبا#
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 5 ميتجحلا ىف ةاحلاو بدألا و

 ىموف نسح رهام روتكدل | و رصاعلل ىرسملل

 داقملا دومم سابع ذاتسئالا ١
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